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Dagsorden for Generalforsamling i Dansk Nefrologisk Selskab
Fredag den 29. april 2016
Scandic Sydhavnen, København

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Uddeling af Jytte Mommsen født Køblers Legat
5. Selskabets regnskab
6. Regnskab for Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond
7. Kontingent for kommende år.
Bestyrelsen foreslår det årlige kontingent forhøjet til 700 kr for speciallæger, 400 kr for ikke speciallæger
samt 5000 kr for firmamedlemskab.
8. Meddelelser fra registerudvalget
9. Meddelelser fra uddannelsesudvalget, herunder fremlæggelse af resultat af undersøgelse af
speciallægers efteruddannelse
10. Meddelelser fra Yngre Nefrologer
11. Meddelelser fra FAM udvalget, Præsentation af AKI guideline
12. Eventuelle meddelelser fra øvrige udvalg, EDTA-National coordinator, UEMS, DSIM og inspektorer.
13. Valg af formand
14. Valg af medlemmer til bestyrelsen
15. Valg af revisorer
16. Eventuelle nye medlemmer af DNS
17. Eventuelt
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Formandens beretning 2015/2016
Medlemmer
Selskabets medlemstal inklusive firmamedlemmer er aktuelt 354
Bestyrelse
Efter generalforsamlingen d.2. maj 2015 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som
følger:
Lisbet Brandi, Nordsjællands Hospital (formand); Helle Thiesson , OUH (næstformand); Susanne Bro,
Rigshospitalet; Rikke Borg (Roskilde –Køge Sygehus); Henrik Birn, Århus Universitetshospital; Niels Henrik
Buus, Ålborg Universitetshospital. Sekretær er Ditte Hansen, Herlev Hospital
Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2015. Da
mindre end 50 % af medlemmerne var til stede blev der 26. maj 2015 afholdt ekstraordinær
generalforsamling. Ændringsforslagene blev endeligt vedtaget på denne og kan nu læses på DNS’
hjemmeside
Foreningen af Yngre Nefrologer (YN), der blev stiftet sidste år som en del af DNS, har fungeret med egen
bestyrelse. Iain Bressendorff (Formand), Maria Lerche Mace (Næstformand), Mie Klessen Eickhoff,
(Kasserer), Eva Gravesen (Sekretær), Jesper Moesgaard Rantanen, Tilde Kristensen, Anders Nordholm og
Philip Schytz
Sekretariatsfunktion og hjemmeside,
DNS hjemmesiden hedder www.nephrology.dk
Hjemmesiden ajourføres løbende ved en stor indsats fra Webmaster sygeplejerske Mona Klausen Storm,
Odense Universitetshospital. Hjemmesiden indeholder relevante informationer for selskabets medlemmer,
herunder møder, rapporter, arbejdsgrupper og sponsorer. Bestyrelsen følger fortsat anbefalingerne fra LVS
og lægger habilitetserklæringer ud på hjemmesiden. YN har sit eget faneblad.
Bestyrelsen har påbegyndt et arbejde med udvikling af 2 interaktive udgaver af CKD og AKI
rekommandationer. De vil blive tilgængelige for både Iphone og Android og på hjemmesiden. Det er muligt
at hele hjemmesiden skal ”moderniseres” samtidig med. Platformen den fungerer på er ved at være
gammel og gammeldags. Det arbejdes der videre med
DNS har en Facebook side – Danish Society of Nephrology. I året der er gået har bestyrelsen haft særlig
opmærksomhed på at lægge flere informationer ud der også. Den er dog kun begrænset ”levende”.
Selskabets sekretær Ditte Hansen har varetaget sekretærfunktioner for medlemmer og bestyrelse og ført
selskabets regnskab. Der er fortsat professionel sekretærhjælp fra nefrologisk ledelsessekretær Marianne
Prieme, Nordsjællands Hospital, finansieret af Selskabet. De opgaver som Marianne har varetaget for
Registerudvalget og RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram), er i 2016 overgået til RKKP selv
og registeransvarlig James Heaf. Dansk Regioner har besluttet at det skal gøres sådan fremadrettet. Tak til
Marianne for det store arbejde hun har haft lagt i opgaven.
Regnskab
Selskabets økonomi er tilfredsstillende med vanlig mødeaktivitet og en række igangværende
arbejdsgrupper. Dog er der faldende indtægter fra sponsorater og den generelle prisudvikling giver
stigende omkostninger. Der henvises til regnskabet for 2015.
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Medlemskontingent foreslås derfor hævet for speciallæger og firmamedlemmer ved næste
generalforsamling.
Selskabets egen kapital var 278.120 kr ved udgangen af 2015. Ved udgangen af 2014 var egen kapitalen
333.830 kr. En difference på 55.710
Arbejdsgrupper
1.
Metoder til vurdering af nyrefunktion
Det færdige resultat er godkendt af de involverede specialeselskaber og tillige forelagt DSAM til udtalelse.
Resultatet er publiceret på DNS’ hjemmeside under ”publikationer” – Kronisk Nyresygdom: analysemetoder
og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og
albuminuri. Gruppens arbejde er dermed færdiggjort. Det ligger gruppen og DNS på sinde at sprede den
samlede viden på feltet og DNS arbejder derfor videre med udvikling af en Webbaseret, interaktiv udgave
samt en APP som skal være tilgængelig for alle. Nyreforeningen og OTSUKA har bevilget midler til udvikling
af en sådan. Den forventes færdig efteråret.
2.
Tværfagligt landsdækkende udvalg vedr. palliation og maximal medicinsk uræmibehandling (MMU)
Udvalget blev grundlagt i 2012 med henblik på at følge op på de to rapporter Anbefalinger for den palliative
indsats 2011 (Sundhedsstyrelsen) og Maximal medicinsk uræmibehandling (MMU) og palliation i
nefrologien 2012 (DNS)
Udvalget mødes stadig halvårligt til gensidig orientering, undervisning og planlægning af arbejdet i de
respektive afdelinger og arbejdsgrupper.
På de enkelte afdelinger arbejdes klinisk med forskellige aspekter af problemstillingen. Alle deltagere
tilstræber at opnå teoretisk kompetenceudvikling via kurser og kongresdeltagelse. Alle deltagere
underviser i egne afdelinger, på efteruddannelseskurser mm. Overlæge Jens Kristian Madsen har
færdiggjort sin master i Palliative Care.
Udvalget påregner at udgive en ny rapport i 2016 som skal indeholde al opsamlet viden i form af forslag til
procedurevejledninger, screeningsværktøjer, pjecer, forskningsprojekter, uddannelse mm.
Medlemmer af udvalget har på vegne af DNS i samarbejde med FS Nefro udarbejdet et ”Emneforslag til
kommende Nationale Kliniske retningslinier, målrettet svage ældrepatienter” som hedder
”Behandlingsstrategi uden dialyse for ældre skrøbelige patienter med nyresvigt. Det er indsendt til
Sundhedsstyrelsen 18. marts 2016.
Medlemmer af den nationale MMU-gruppe
Læger:
Jens Kristian Madsen (Skejby), Lena Helbo Taasti (Hillerød), Birthe Thørring (Aalborg), Elizabeth Krarup
(Herlev), Inge Eidemak (RH), Edin Colic (Odense), Irene Høegsberg (Fredericia), Trine Krogsgaard (Holbæk),
Kenneth Nielsen (Esbjerg)
Sygeplejersker:
Lene B Thomsen (Herlev), Tove Eskildsen (Skejby), Jytte Boll (Aalborg), Mette Riber (Fredericia),
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Lene Lederballe (Fredericia), Line Stærmose Jensen (Odense), Stina Simonsen Theill (Holbæk), Marian
Overgaard Larsen (Holbæk), Lone Larsen (Esbjerg), Helle Mortensen (Hillerød), Gert Engmark (RH), Hanne
Bagger (Hillerød)
3.
Nefrologiens rolle i Fælles Akut Modtagelse
Denne gruppe har eksisteret siden 2013 med Jesper Juul Larsen som formand. Der har været særlig fokus
på nefrologiens rolle i FAM
Gruppen har udarbejdet et holdningspapir ”Akut nyrefunktionspåvirkning i fælles akut modtageafdeling”
som er forelagt DNS’ bestyrelse. Det vil meget snart blive sendt i ”høring” på DNS’ hjemmeside mhp
diskussion i en bredere kreds.
Der er stort behov for fokus på den akutte nefrologi både i de kommende store FAM’er og de mere
specialiserede afdelinger. Det er gruppens opfattelse at et fagområde i akut nefrologi vil kunne støtte op
om dette. Emnet vil blive forelagt på dette års generalforsamling mhp fremtidig proces
Udvalgets medlemmer er følgende:
Jesper Juul (Formand, NOH), Mette Damholt (Rigshospitalet), Lena Helbo Taasti (NOH), Michael Strate og
Stine Finsen (OUH) og Lisbet Brandi (DNS bestyrelsesrepræsentant)
4.
Glomerulonefritis
Gruppens arbejde har af forskellige årsager ligget stille det forgangne år. Det forventes dog at arbejdet
fortsætter. Ditte Hansen er indtrådt i gruppen i stedet for Henrik Birn, der som følge af andre
arbejdsopgaver har ønsket at udtræde
Medlemmer af arbejdsgruppen er :
Wladimir Szpirt (RH), Jon W. Gregersen (Silkeborg) , Gert Nielsen (Holbæk), Edin Colic (OUH), Per Ivarsen
(Skejby), Troels Ring (Ålborg) og Ditte Hansen (Herlev)
5.
Dansk Nefrologis historie
Dette udvalg forventes at have færdiggjort sit arbejde foråret 2016, således at resultatet kan præsenteres
til årsmødet 2016. I hvilken form den endelige publikation skal være er endnu ikke afklaret.
Medlemmer af arbejdsgruppen er Hans Erik Hansen, Hans Ejlif Jørgensen, Svend Strandgaard, Niels Henrik
Von Holstein Rathlou, Niels A Larsen og lektor Ole Frederiksen.
6.
Tolvaptan
DNS’ bestyrelse nedsatte i 2015 en gruppe bestående af Formanden for DNS og personer fra alle 5 regioner
som ikke havde direkte relationer til OTSUKA. Medlemmerne var udpeget af formændene fra de 5
regionale specialespecifikke råd: Lisbet Brandi (Formand DNS), Bo Feldt-Rasmussen (Region H), Michael
Munch (Region Sjælland), Helle Thiesson (Region Syd), Jesper Nørgaard Bech (Region Midt), Egidijus
Bacevicius (Region Nord)
Opgaven var at definere hvilke patienter som kunne være kandidat til behandling med Tolvaptan samt hvor
og hvordan. Der var i gruppen en fælles forståelse for nødvendigheden af at følge de samme retningsliner i
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hele landet. I efteråret 2015 udkom så en arbejdsgruppe under ERA-EDTA med et position statement.
Medlemmerne i DNS gruppen vurderede at der i stedet for at udarbejde nogle specifikke danske
guideleines, skulle tages afsæt i disse nye europæiske.
Gruppen har derefter udarbejdet et meget overordnet oplæg til bestyrelsen som herefter arbejder videre.
Også mhp at afklare de økonomiske udfordringer som behandling med stoffet vil give. Planen er at revidere
”Rapport vedr autosomal dominant polycystisk nyresygdom” fra 2012.
I efteråret 2015 var det muligt at ansøge Regionernes Medicinpulje om midler. Mhp et nationalt projekt
udarbejdede gruppen en protokol : ”Akut effekt af Tolvaptan på nyrestørrelsen hos voksne patienter med
APDKD” . Der er bevilget 2 mio til dette projekt.
Gruppen har afsluttet sit arbejde.
Forskningsprojektet vil fortsat være et nationalt studie med deltagelse af de afdelinger der måtte ønske
det.

Videnskabelige møder
1.
DNS Årsmøde 8.-9. maj 2015 i København
Som det fremgår af referat fra Årsmødet på hjemmesiden var der stor tilslutning til mødet. I særdeleshed
selskabets sekretær Ditte Hansen takkes for en fremragende indsats og et velgennemført møde.
2.
Heldagsmøde 08.10.2015, Århus
Der var 2 temaer. Det første omhandlede graviditet hos patienter med kronisk nyresygdom. Dr Kate
Bramham MD PhD, London, indledte med et flot oversigtsforedrag som også inkluderede transplanterede
kvinder. Dette blev efterfulgt af et indlæg fra dr Lone Storgaard (Skejby) som gav den obstetriske vinkel.
Bagefter var der en livlig plenumdiskussion. Dr Kirsten Macklon (fertilitetsklinikken RH) afsluttede med et
oplæg om hvordan mulighederne er for at gemme ubefrugtede æg fra fertile kvinder før behandling med
cytotoksiske medicamina finder sted.
Det andet tema omhandlede ”renal billeddannelse”. Professor Nicolas Grenier, Bordauex-Cedex Frankrig
indledte med en oversigt over hvad MR-scanninger kan bruges til ift både strukturel og funktionel
billeddannelse. Professor Jørgen Frøkiær (Skejby) fulgte efter med en up-date over udviklingen indenfor
nuclearmedicinen i et nefrologisk perspektiv. Dr Arne Hørlyck (Skejby) fortalte om nye muligheder indenfor
ultralyd og endelig sluttede Niels Henrik Buus (Ålborg) af med en case-baseret session, hvor de forskellige
billeddiagnostiske muligheder blev diskuteret i praksis
Mødet var en stor succes, som helt klart var prioriteret af både yngre og mere seniore kollegaer.
3.
Eftermiddagsmøde 02.03.2016 kl 15-18, Odense med temaet VEGF- physiology and patophysiology – blood
pressure homeostasis and kidney funkction, arrangeret af Niels Henrik Buus. Mødet var et samarbejde
mellem Dansk Hypertensions Selskab og Dansk Nefrologisk Selskab.
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Først fortalte Anton van den Meiracker MD, PhD, fra Rotterdam om VEGF inhibitorer og deres mekanisme
ved hypertension. Dernæst fortalte Kate Bramham, MD PhD, fra King’s College London om endogene VEGF
inhibitorer i obstetrik ved påvirket nyrefunktion. Der var fokus på hvordan det kunne anvendes iforbindelse
med kliniske beslutninger ved præeklampsi . Dernæst fortalte Lars Bastholt, MD, OUH om den kliniske
farmakologi af VEGF inhibitorer.
Mødet sluttede af med 5 forskellige oplæg om pågående studier omhandlende VEGF i hhv Aalborg,
Herlev, Hvidovre og OUHx2
På vegne af DNS takkes Eisai og Sanofi Genzyme for sponsorering af mødet.
Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond og Rejsefond 2015
Der var i alt 31 rettidigt indsendte ansøgninger til DNS Forskningsfond, heraf 21 ansøgninger om
projektstøtte og 10 ansøgninger om rejselegater. Der blev uddelt ialt 160.000 kr til 3 multicenter projekter
og 10.000 kr fordelt på 4 rejseansøgninger.
Desuden bevilgedes 39.000 kr. fra DNS Forskningsfond til DNS til foredrag og videnskabelige møder i DNS
regi. Til den samlede uddeling bidrog DNS Forskningsfond med 170.000 kr., idet DNS bestyrelse samtidigt
besluttede at supplere med 39.000 kr. fra DNS’ driftskonto.
Mommsens Legat
Bestyrelsen har besluttet at tildele Selskabets hædersbevisning i 2016 til professor overlæge dr. med Søren
Schwartz Sørensen, Rigshospitalet og afdelingslæge PhD Mark Reinhardt, Skejby Hospital
Claus Bruns forelæsningsfond
Fonden blev nedlagt i 2015. Som vedtaget uddeles 20.000 kr af fondens kapital til årsmødet i Dansk
Nefrologisk Selskab
.
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)
Danske Regioner har gennem RKKP givet en treårig bevilling 2015-2017. Budgettet for DNSL i 2016 er
140.000 hvoraf 124.000 er aflønning for den driftsansvarlig, og 16.000 kroner for mødeaktivitet. Støtten til
sekretærarbejde er fjernet.
DNSL har i 2015 arbejdet sammen med PROCRIN for at integrere DNSL i PROCRIN. Arbejdet er fuldført.
“PROCRIN - Program for Clinical Research Infrastructure ”, har som formål at samle landets 60 nationale,
kliniske kvalitetsdatabaser, de praktiserende lægers database og de nationale sundhedsregistre.
RKKP (Regionernes Klinisk Kvalitetsprogram) opfordrer til lønnet kvalitetsudvikling af DNSL, fx opdatering af
evidensgrundlag; faglig validering af databasens indhold; afholdelse af bredere arrangementer med
interesserede klinikere”. DNS’ medlemmer opfordres til at kontakte James Heaf heaf@dadlnet.dk hvis man
har idéer eller ønsker at vide mere.”
I 2013 blev der opnået en særbevilling på 30.000 kr fra RKKP til et indledende arbejde mhp. etablering af et
register omfattende kronisk nyresyge, der endnu ikke er i erstatningsterapi. Samarbejdet med DAK-E
(Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed), afventer fortsat en afklaring af, hvilke data der i givet fald lovligt
vil kunne anvendes i et sådant register. De bevilgede midler henstår stadig og afventer.
Afdelingernes indrapportering af data er tilfredsstillende
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Der er i 2015 udleveret data til forskningsprojekter efter godkendelse af Registerudvalget.
Årsrapport 2015:
Alle centre har afsluttet indberetning for 2015, så rapporten forventes at kunne præsenteres til årsmødet.
Stor tak til afdelingernes registeransvarlige sekretærer og læger. Data er valide og til stor nytte, også I
stigende grad til forskningsprojekter. Medlemmerne vil få henvendelse, når Årsrapporten er tilgængelig på
hjemmesiden. Som sidste år udkommer først en blå rapport med de indikatorer, vi er pligtige til at levere,
og senere en rød rapport med flere detaljer og særrapporter efter medlemmernes og Registerudvalgets
ønsker.
Den nefrologiske speciallægeuddannelse
Rekruttering:
Søgningen til introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i nefrologi er tilfredsstillende.
Rekrutteringskurserne i Sandbjerg, som Thomas Elung‐Jensen og Mette Brimnes Damholt tilrettelægger er
fortsat velbesøgte og med gode evalueringer. Denne aktivitet fortsætter. Seneste kursus fandt sted januar
2015.
Specialespecifikke kurser:
Hovedkursusleder er Peter Clausen, Rigshospitalet, der tilsikrer, at alle læger i speciallægeuddannelse har
mulighed for at få de nødvendige kurser effektueret af delkursusledelser. Kommende kurser annonceres på
hjemmesiden. Sekretær Birgitte Rasmussen, Aalborg, er hovedkursusledersekretær.
Koordinerende uddannelsesudvalg
Sammensætning og mødereferater fremgår af hjemmesiden.
Udvalget arbejder med en visionsplan for efteruddannelse af speciallæger i nefrologi. Den forventes
fremlagt og diskuteret ved et årsmødet 2016
Udvalget takkes for et stort og vigtigt arbejde.
Nyt fra UEMS (European Union of Medical Specialist) Renal Section.
Pernille Mørk Hansen skriver:
Referat fra møder i den nefrologiske europæiske sektion.
I 2013 blev et fælles europæisk uddannelses program for nefrologiske speciallæge publiceret, Updated
programme for harmonization of training in nephrology in the European Union. Clin Kidney J2013; 6: 116–
121. I forlængelse heraf har man i år publiceret et arbejde omhandlende, hvilke krav man på europæisk
basis er enige om, at en uddannelsesafdeling/ et uddannelses sted skal opfylde (Clin Kidney J. 2016
Feb;9(1):23-8).
På baggrund af, at man i flere lande har svært ved at rekruttere yngre læger til det nefrologiske speciale,
har man nedsat en arbejdsgruppe, som ud fra litteraturen og relevante europæiske data vil lave et udkast
til en publikation med den foreløbige titel ” Strategies for recruiting excellent Fellows in nephrology”.
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Den fælles europæiske multiple choice eksamination (MCE), der kan indgå som led i
speciallægeuddannelsen i nefrologi, forventes opstartet marts 2017. Yderligere deltaljer afventes.
Overlæge Martin Egfjord, RH, deltager i Question Writing Board.
Forskellige tiltag, der skal sikre et stabilt repræsentativt fremmøde til sektionens årlige møder, har været
drøftet.
Referat fra det danske UEMS årsmøde 2016
Efter et oplæg om frihandelsaftalen mellem EU og USA, TTIP (Det transatlantiske handels- og
investeringspartnerskab) redegjorde lægeforeningens formand, Anders Rudkøbing for, hvorledes man på
europæisk plan arbejder på at gøre evt. investorers potentiale på sundhedsområde gennemskueligt.
Under evt. var der en diskussion om, hvorvidt Danmark kan blive ved med at have så afvisende en holdning
til Multiple Choice eksaminer som en del af den lægelige videreuddannelse
Øvrige
Det europæiske hus Domus Medica Europea er blevet taget i brug. Huset ligger centralt i Brussel og
konferencerum og kontorlokaler udlejes til interesserede.
Øvrige
I 2014 blev der oprettet en tematisk føderation for hypertension. Med en tidsramme på 5 år har man
nedsat en arbejdsgruppe til at vurdere den lægelige praksis på området. Gruppen har i 2015 anmodet om,
at en repræsentant fra den nefrologiske sektion deltager i arbejdet.
Dansk Selskab for Intern Medicin
DSIM er paraplyorganisation for de medicinske specialer. Susanne Bro er trådt ud af DSIM bestyrelsen og
erstattet af Rikke Borg som nu repræsenterer DNS.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i DSIM Årsmøder, der giver mulighed for opdatering af
viden om de andre medicinske specialer og inspiration til vores involvering og bidrag til behandling af
medicinske patienter. Ved årsmødet 18. marts 2016, der i år drejede sig om udvikling indenfor de enkelte
specialer, bidrog DNS med et indlæg af direktør for Scandiatransplant dr. med Kaj Anker Jørgensen
Samarbejde med Nyreforeningen
Nyreforeningens Forskningsfond:
Helle Thiesson fra Dansk Transplantationsselskab og Lisbet Brandi har assisteret Nyreforeningen 12. februar
2016 i vurdering af ansøgere til Nyreforeningens forskningsfond. Der var mange gode ansøgninger.
Uddelingen finder sted ved Nyreforeningens 40 års jubilæum 16. april 2016 i deres nye lokaler i Tåstrup.
Fælles strategi mod nyresygdom:
Der stiles mod halvårlige møder mellem formandskaberne for DNS og Nyreforeningen. Der har været
afholdt et møde med deltagelse af Ditte Hansen og Lisbet Brandi
Gentofte, den 26. Marts 2016
Lisbet Brandi
Formand
Dansk Nefrologisk Selskab
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Årsregnskab 2015

Beløb i DKK
Saldo overført fra 2014
Medlemskontingent
Årsmøde 2015
CKD sponsorat
Nefrologi i teori og praksis (Sandbjerg) 2016
Årsmøde 2016
Forskningstræning

Indtægter
333.830,25
146.000,00
34.131,17
20.000,00
39.711,00
674,00
8.825,40

Bestyrelsesmøder
Befordring til bestyrelsen
Medlemsmøder
Mommsens legat
Uddannelsesudvalget
DNS registerudvalg
Udvalget vedr. nefrologiens historie
Udvalget vedr. glomerulonefrit
Udvalget vedrørende FAM
Nefrologi i teori og praksis (Sandbjerg) 2014+2015
Uddeling for DNS Forskningsfond
Repræsentation ved international møder
Gaver
Hjemmeside, regnskab m.v.
Bank, gebyrer m.v.
DSIM kontingent
Diverse
Saldo overført til 2016
Saldo
Difference

Udgifter

-4.764,35
-11.548,00
-44.131,72
-20.000,00
-4.518,00
-25.818,75
-10.428,94
-3.352,00
-1.070,00
-27.626,70
-87.300,00
-19.204,96
-500,00
-26.412,50
-887,50
-15.000,00
-2.487,84
278.120,56
583.171,82

-305.051,26
-55.709,69
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Årsmøderegnskab 2015

Indtægter
Indbetaling fra deltagere
Udstilling
Sponsorater
Støtte fra Platz legat
Støtte fra Claus Bruns fond
Foredragsholdere og undervisere
SAS Radisson
Underholdning
Rejserefusion YL
I alt
Resultat

Udgifter

70.000,00
121.353,75
82.100,60
76.000,00
22.000,00

371.454,35

-6.367,18
-314.706,00
-15.600,00
-650,00
-337.323,18
34131,17
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Godkendelse af regnskab
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