Referat fra Generalforsamling
Dansk Nefrologisk Selskab
Fredag 5. maj 2017

1. Valg af dirigent
Svend Strandgaard blev valgt som dirigent af en enig generalforsamling
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden anmærkninger
3. Formandens beretning
Formandens beretning havde været rundsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var ingen
spørgsmål til beretningen
4. Uddeling af Jytte Mommsen født Køblers Legat
Jens Dam Jensen og Bjarne Ørskov blev tildelt Mommsens legat for en ekstraordinær indsats for dansk
nefrologi. Formand Lisbet Brandi overrakte priserne.
5. Selskabets regnskab
Sekretær Ditte Hansen forklarede at årsagen til den store forskel i kasse beholdning ved årets ind og udgang
er statistikkurset som blev afholdt i samarbejde med ERA-EDTA. Refusion af disse udgifter var endnu ikke
indløbet ved regnskabsårets afslutning
6. Regnskab for Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond
Sekretær Ditte Hansen fremlagde at fonden har en egen kapital på 7,5 mio og der er i år uddelt 3 rejselegater
og støttet 7 forskningsprojekter
7. Godkendelse af vedtægtsændringer
Da indtægter fra sponsorater og udstilling overstiger 50.000/år skal DNS momsregistreres og foreningen er
blevet det fra 1/1 2017. Der er indkøbt professionel revisor hjælp til bogføring af momsregnskab. Arbejdet
med bogholderi og regnskab er nu så omfattende at bestyrelsen indstiller til at der ansættes en læge - fx en
yngre nefrolog - til at varetage denne funktion. Aflønningen bliver 15.000 årligt. Bestyrelsen indstiller derfor til
ændringer af vedtægter svarende til det udsendte, hvor det fremover slettes at sekretæren fungerer som
kasserer.
Da der ikke er >50% af DNS medlemmer tilstede ved generalforsamlingen er denne ikke beslutningsdygtig.
Der vil d

erfor iht vedtægterne blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling inden for 90 dage.

8. Kontingent for kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent: 700 kr for speciallæger, 400 kr
for ikke speciallæger samt 5000 kr for firmamedlemskab.
Der er ingen indvendinger mod dette
9. Meddelelser fra registerudvalget
James Heaf fortæller at alle afdelinger stadig rapporterer omhyggeligt ind til Dansk Nefrologisk Selskabs
Landsregister. Afdelingerne takkes for det. Dog er det bemærket at overensstemmelsen mellem LPR og
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Landsregisteret kun er 93% i modsætning til 97% som tidligere. Registerudvalget har derfor besluttet at
genindføre ”Hommel algoritmen” som er en sammenligning af data mellem de 2 registre. Særligt omkring
akut dialysestart må der forventes nogle bagudrettede korrektioner.
Den endelige rapport forventes at udkomme som vanligt
10. Meddelelser fra uddannelsesudvalget
Lena Taasti berettede at uddannelsesudvalget har udarbejdet rapport om efteruddannelse af speciallæger og
denne kan ses på DNS hjemmeside. Rapporten har netop dannet baggrund for artikel i ugeskriftet omkring
forholdende for efteruddannelse af speciallæger.
11. Meddelelser fra Yngre Nefrologer
Iain Bressendorff formand for YN berettede: Der holdes fortsat velbesøgte møder i YN. Er man interesseret i
at afholde et møde lokalt eller nationalt opfordres man til at kontakte YN som gerne er behjælpelige med
dette
12. Meddelelser fra FAM udvalget
Lisbet Brandi berettede på vegne af FAM at holdningspapiret vedr AKI nu er tilgængeligt på DNS’
hjemmeside. Endvidere er det indarbejdet i DNS’ nye APP som meget snart er tilgængelig på APPstore i en
Iphone version. Sidste år indhentede udvalget positive tilkendegivelser fra generalforsamlingen ift at arbejde
med at gøre akut nefrologi til et fagområde inden for det nefrologiske speciale. Udvalget er endnu ikke
kommet så langt. Der arbejdes videre med opgaven
13. Eventuelle meddelelser fra øvrige udvalg, EDTA-National coordinator, UEMS, DSIM og inspektorer.
EDTA coordinator James Heaf opfordrede til at kontakte ham hvis man er interesseret i at arbejde med data
fra den europæiske database. Der er ovenikøbet rimelig mulighed for økonomisk støtte til et sådan projekt.
Pernille Mørk Hansen berettede fra UEMS at der i år har været afholdt europæisk nefrologi eksamen hvor 4
danskere har deltaget. Den europæiske eksamen er baseret på den engelske eksamen og skal fortsat
tilpasses noget for at kunne svare til ikke britiske forhold.
Rikke Borg har siddet som DNS repræsentant i DSIM. Der har været afholdt et godt årsmøde med temaet
overbehandling og overdiagnosticering. DNS medlemmer opfordres til at deltage i disse møder som er af høj
faglig intern medicinsk interesse. Rikke Borg erstattes af Jens Schmidt Iversen i det kommende år
Pernille Mørk Hansen berettede at inspektorerne nu ofte inspicerer ikke nefrologiske afdelinger. Denne
ændring er foretaget for at få en mere uvildig vurdering af uddannelsesforholdede indenfor de forskellige
specialer.
14. Valg af formand
Lisbet Brandi fortsætter som formand. Lisbet Brandi var ikke på valg i år
15. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Niels Henrik Buus trækker sig fra bestyrelsen grundet stort arbejde som formand for dansk
hypertensionsselskab.
Yngre nefrologer indstiller Iain Bressendorff som repræsentant for YN i bestyrelsen. Der er ikke kommet
yderligere indstilling af kandidater til bestyrelsen. Der er ingen indvendinger mod Iain Bressendorffs
indtræden i bestyrelsen
16. Valg af revisorer
Jakob Sølling of Karsten Sølling indstilles som revisorer for DNS og disse genvælges.
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17. Eventuelle nye medlemmer af DNS
To yngre læger optages i DNS.
18. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt

12. maj 2017
Lisbet Brandi formand
Ref Ditte Hansen
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