Referat af Ordinær Generalforsamling
i Dansk Nefrologisk Selskab
2. maj 2014,
Hotel Scandic Aarhus City, Aarhus

1. Hans Erik Hansen blev valgt som dirigent uden modkandidat. Hans Erik Hansen konstaterede, at
Generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.
2. Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
3. Modtagere af dette års Mommsens Legat var Afdelingslæge, Wladimir Szpirt, Nefrologisk klinik P,
Rigshospitalet og Afdelingslæge, dr. med., Karin Skov, Aarhus Universitetshospital. Legatuddelingen
blev motiveret af formand Bente Jespersen.
4. DNS Regnskab for 2013 blev godkendt. Der var ingen kommentarer hertil.
5. Regnskabet for DNS Forskningsfond 2013 blev gennemgået og godkendt. Der var ingen
kommentarer hertil.
6. Kontingentet blev fastholdt uændret svarende til 400 kr. for ordinære medlemmer og 4000 kr. for
firmamedlemmer.
7. Hans Erik Hansen ønsker at stoppe som revisor for DNS efter mange års indsats. Robert Smith
Petersen blev valgt som ny revisor for Dansk Nefrologisk Selskab uden modkandidat. Karsten Sølling
fortsætter ligeledes som revisor uden modkandidat.
8. James Heaf redegjorde for arbejdet i Registerudvalget.
9. Lena Taasti orienterede om Sundhedsstyrelsens godkendelse af den nye målbeskrivelse i intern
medicin:nefrologi og opfordrede medlemmerne til at læse denne på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside.
10. Bente Jespersen redegjorde kort for aktiviteterne i ERA-EDTA og opfordrede medlemmerne til at
benytte sig af de muligheder der bl.a. findes for engagement i arbejdsgrupper og for
forskningsstøtte.
11. Der var ingen meddelelser fra DRG udvalget.
12. Der var ingen meddelelser fra UEMS
13. Der var ingen meddelelser fra Inspektorerne.
14. Susanne Bro redgjorde kort for arbejdet i DSIM, herunder for Hagedorn-møderne, hvor det seneste
omhandlede screening med bidrag fra DNS ved Niels Henrik Buus. Klinikchef og overlæge Bo-Feldt
Rasmussen modtog i 2014 Hagedorn-prisen. Fra 2014 opkræves atter kontingent til DSIM via de
faglige selskaber.
15. Lisbet Brandi blev valgt til formand for DNS uden modkandidat. Niels Henrik Buus og Henrik Birn
blev valgt til Bestyrelsen og Susanne Bro blev genvalgt til Bestyrelsen, alle uden modkandidater.
Lisbet Brandi orienterede om valget af Ditte Hansen til ny sekretær for DNS. Bestyrelsen takker
Bente Jespersen og Jeppe Hagstrup Christensen for deres store arbejde i DNS’ Bestyrelse.
16. Alle nye medlemskandidater blev godkendt uden kommentarer.
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17. Eventuelt.
Formand Bente Jespersen orienterede på Bestyrelsens vegne om overvejelserne om at iværksætte
initiativer med det formål at udarbejde nationale, faglige retningslinier. Der blev på mødet udtrykt
støtte til initiativet.
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