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1. Hans Erik Hansen blev valgt som dirigent uden modkandidat. Hans Erik Hansen konstaterede, at 

Generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt, og at mindst halvdelen af foreningens 

medlemmer var til stede. 

2. Der var ingen kommentarer til formandens beretning. 

3. Modtagere af dette års Mommsens Legat er læge, PhD, Kirsten Madsen, Odense Universitetshospital 

og overlæge, PhD, Per Ramløv Ivarsen, Aarhus Universitetshospital. Legatuddelingen blev motiveret af 

Bente Jespersen. 

4. Forslag fra Bestyrelsen vedr. ændring af DNS’ love §3 vedr. godkendelse af nye medlemmer. Forslaget 

blev vedtaget. Ingen stemte imod. 

5. Forslag fra Bestyrelsen vedr. ophævelse af Erna Thine Harriet Larsen, født Platz Legat og 

sammenlægning af kapitalen med DNS Forskningsfond, Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond samt 

Jytte Mommsen født Købler's Legat. Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod. 

6. Forslag fra Bestyrelsen vedr. ophævelse af Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond og sammenlægning af 

kapitalen med DNS Forskningsfond, Erna Thine Harriet Larsen, født Platz Legat samt Jytte Mommsen 

født Købler's Legat. Forslaget blev vedtaget. Ingen stemte imod. 

7. Regnskabet for 2011 blev godkendt. 

8. Forslaget fra Bestyrelsen om kontingentforhøjelse blev vedtaget, ingen stemte imod. Kontingentet er 

fremover 400 kr. for ordinære medlemmer og 4000 kr. for firmamedlemmer. Der blev i den 

forbindelse forespurgt til det forløbne års udgifter til bestyrelsens deltagelse i kongresser. Den faglige 

baggrund for de gennemførte rejser blev kort beskrevet, og det blev samtidigt anført, at 

rejseaktiviteten efter Bestyrelsens beslutning fremover ventes at blive mindre. 

9. Selskabets revisorer Hans Erik Hansen og Karsten Sølling accepterede at fortsætte og blev genvalgt 

uden modkandidater 

10. James Heaf redegjorde for det administrative arbejde i Registerudvalget herunder forholdet til 

Databasernes Fællessekretariat. Som følge af krav fra Databasernes Fællessekretariat offentliggøres en 

foreløbig årsrapport inden 1. juli og den endelige ventes at følge 1-3 måneder efter. Det blev besluttet, 

at Årsrapporten fremover ikke skal udsendes til medlemmerne i trykt form, men være tilgængelig 

online og uddeles i trykt form til efterårets medlemsmøder. 

11. Der var ingen meddelelser fra EDTA-National Coordinator 

12. Der var ingen meddelelser fra UEMS udover rapport fra Henrik Daugaard, som indgår i formandens 

beretning 

13. Der var ingen meddelelser fra DRG udvalget 

14. Henning Danielsen redegjorde kort for årets inspektorbesøg. Der havde i det forløbne år været 

inspektion af to afdelinger, som havde været tilfredsstillende, men med krav om mindre justeringer. 
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15. Marianne Rix redegjorde for de strukturelle ændringer i DSIM, som bl.a. betyder, at individuelle 

medlemskaber afløses af foreningsmedlemsskab således, at DNS som selskab fremover vil være 

medlem af DSIM og kontingentbetalingen vil påhvile DNS. Desuden redegjordes kort for de planlagte 

aktiviteter i forhold til videreuddannelseskurser og Hagedorn-mødet. 

16. Bente Jespersen redegjorde kort for problemstillingen omkring akutte modtageafsnit. DNS vil 

nedsætte et udvalg, der skal se på den akutte behandling af nefrologiske patienter og på nefrologers 

rolle i nuværende og kommende akutte modtageafsnit.  

17. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Jeppe Hagstrup Christensen blev genvalgt til Bestyrelsen uden modkandidat. 

Susanne Bro blev valgt til Bestyrelsen uden modkandidat. 

Marianne Rix takkedes for sit store arbejde i DNS’ Bestyrelse. 

18. Eventuelt.  

Intet. 
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