Referat af generalforsamlingen i Dansk Nefrologisk Selskab
Fredag den 10. maj kl 16:45 – 17:30 Odense Koncerthus
Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med Dansk Nefrologisk Selskabs Årsmøde i Odense.

1. Valg af dirigent: Ovl. Claus Bistrup blev valgt af en enig forsamling.
2. Godkendelse af dagsorden; Dagsorden godkendt uden anmærkninger.
3. Formandens beretning: Rundsendt med indkaldelsen. High lights: 1)Nordiske Nyredage 5-8. maj 2021 i
Odeon erstatter årsmødet i DNS i 2021. 2)Forårs- og efterårsmødet er en økonomisk stor post, men
prioriteres fortsat. 3)Medlemmer i DNS, der er tilmeldt DNS Nyhedsbrev, bedes tjekke om de fortsat får
nyhedsbreve, da der har været problemer med mailserveren. 4) 15% af medlemmerne i DNS betaler for lidt i
kontingent, der arbejdes på en digital løsning for at opkræve korrekt kontingent. Speciallæger kan kontakte
DNS eller lægeforeningen direkte hvis de opdager at de kun betaler reduceret kontingent(se takster
nedenfor)
4. Uddeling af Jytte Mommsen født Køblers Legat til prof. Henrik Birn 10.000kr og Phd Kristine Hommel
5.000kr
5. Selskabets regnskab: Jens Gregers Sørensen, gennemgik regnskabet. Momsregnskabet er et stort arbejde.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
6. Regnskab for Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond: Formand Helle Thiesson beretter om et historisk
dårligt afkast fra fonden. Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger
7. Kontingent for kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent: 700 kr for speciallæger, 400 kr
for ikke speciallæger samt 5000 kr for firmamedlemskab. Godkendt uden anmærkninger
8. Meddelelser fra registerudvalget: Etablering af et CKD register på patienter tilknyttet nefrologiske
ambulatorier. I øvrigt berettes om ”Buissness as usual”
9. Meddelelser fra uddannelsesudvalget: litteratur kanon til yngre læger, dimmensioneringsplan ift.
Nuværende tilbudte uddannelsesforløb. Der reklameres for Forskningstræningskursus.
10. Meddelelser fra Yngre Nefrologer v/Iain Bressendorff. Strategi med 2 tema dage, der arbejdes på at afholde
flere møder og disse afholdes lokalt.
11. Eventuelle meddelelser fra øvrige udvalg, UEMS, DSIM, FAM-udvalg, EDTA-National coordinator og
inspektorer. UEMS: v/Tobias Bomholt, fokus på den europæiske eksamen. Gamle eksamenssæt er
tilgængelige. DSIM: v/Jens Schmidt Iversen, alle I DNS er medlemmer. Hagedornmødet anbefales grundet
det stærke videnskabelige program. EDTA-National coordinator: v/James Heaf, opfordre medlemmer af
DNS til at besvare spørgeskema. Dette er tilgængeligt på hjemmesiden. Inspektorer: rapporterne fra seneste
inspektorbesøg er tilgængelige på sundhedsstyrelsen hjemmeside.
12. Status på udgivelse af e-bog Nefrologiens Historie: v/ Morten Buus: Processen blev startet i 2013, nu
omkring 300 sider, 35 har bidraget til indholdet med bl.a. fortællinger og personlige erindringer, herunder
beretninger fra Nefrologiske Centre samt et afsnit om Nyrefysiologi og nyrepatologi. Bogen bliver tilgængelig
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som E-bog i pdf og epub. Tidsplan: forventes færdig til efteråret 2019. Alle danske Nefrologiske afhandlinger
er samlet i et register.
13. Valg af formand: Ikke på valg
14. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Jon W. Gregersen indstilles til bestyrelsen. Iain Bressendorff indstilles til
genvalg. Godkendt af en enig forsamling
15. Valg af revisorer: Gudrun Steffensen og Svend Strandgaard genvælges
16. Eventuelle nye medlemmer af DNS: ingen nye medlemmer siden sidste møde.
17. Eventuelt: der var ikke emner til eventuelt.

Helle Thiesson,
Formand Dansk Nefrologisk Selskab
Ref. Kristian Bergholt Buhl,
Sekretær Dansk Nefrologisk Selskab
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