Dansk Nefrologisk Selskab
Referat fra Generalforsamling 2004

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.
1.

Hans Erik Hansen, Skejby blev valgt som dirigent og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.

Hans Dieperink gennemgik under formandens beretning specielt området
vedrørende den manglende aflønning af kursusledere til de speciale specifikke
kurser.

3.

Jytte Mommsen født Køblers legat blev uddelt til Bo Feldt-Rasmussen og Claus
Bistrup.

4.

Selskabets regnskaber blev godkendt.

5.

Kontingentet for 2004 blev vedtaget til uændret at være kr. 300,- for personlige
medlemmer og kr. 3000,- for firmamedlemskab.

6.

Specialistnævnets medlemmer, Knud Rasmussen og Søren Sørensen, omtalte
behandlede sager i 2003. Knud Rasmussen oplyste at nævnsmedlemmerne ikke
får tilbagemelding om afgørelserne i behandlede sager. Begge nævnsmedlemmer
ønsker at træde tilbage, men der kunne ikke vælges nye medlemmer grundet
formalia ikke er opfyldt i henhold til Dansk Medicinsk Selskabs love, hvorfor
begge nævnsmedlemmer accepterer at behandle sager til et nyt nævn kan
sammensættes.

7.

Paragraf 14 udvalget vil fremover bestå af 2 medlemmer fra hver region.
Sundhedsstyrelsen arrangerer et kursus i for faglige bedømmere.

8.

Registerudvalgets aktivitet blev kortfattet gennemgået. Der blev besluttet at lave
et kursus i brug af Nefrogeneratoren. Generalforsamlingen besluttede endvidere
at Rapporten fra Landsregisteret fremover udelukkende skal publiceres på
Selskabets hjemmeside og således ikke fremover trykkes i papirudgave.

9.

EDTA national coordinator er fortsat Hans Løkkegaard.

10.

Inge Eidemak redegjorde kortfattet for UEMS planer om et europæisk board som
formodentlig effektueres i 2005.

11.

Overgang til den nye speciallægeuddannelse blev livligt debatteret. Hanne
Mollerup foreslog at DNS laver en skabelon/standard formular til brug for
ansøgning om meritoverførsel specielt ved urologisk kompetence. Inge Eidemak
udarbejder denne, og vil stå for en hjemmeside med spørgsmål og svar omkring
uddannelsesforløb, specielt overgangsordningerne.

12.

Bestyrelsen måtte sige farvel til Anne-Lise Kamper, der ikke kunne genopstille,
hvorimod Inge Eidemak blev genvalgt. Bestyrelsen takker Anne-Lise Kamper for
et stort arbejde i bestyrelsen igennem 4 år. Ewa Lewin blev valgt til bestyrelsen
uden modkandidater.

13.

Der var diskussion af selskabets love specielt mhp. ikke-lægelige medlemmers
stemmeret, der var dog ikke fremsat forslag om ændring af disse (sidst revideret
ved sidste års generalforsamling).
Afslutningsvis ønskede Klaus Ølgaard et kortere årsmøde placeret i København.
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