
Referat af generalforsamling i DNS  
7. maj 2021 kl. 14.45-15.30 

 

 

1. Valg af dirigent  
Claus Bistrup, OUH blev valgt som dirigent 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Indkaldelse og dagsorden udsendt rettidigt via nyhedsbrev og på www.nephrology.dk. Dagsorden 
godkendes 
 

3. Formandens beretning 
Der henvises til udsendt beretning.  Der er kommet godt gang i de videnskabelige virtuelle møder, 
men vi glæder os til at kunne mødes fysisk igen.  
Stor tak til de mange arbejdsgrupper, som har lagt et stort arbejde i de nye retningslinjer. 
Nordiske nyredage er under planlægning – programmet er på plads og det går godt med at få 
sponsorater. DNS håber på stor opbakning til Nordiske Nyredage fra danske nefrologiske afdelinger, 
og opfordrer til tilmelding i efteråret 2021. Mere information vil blive sendt ud som nyhedsbrev. 
DNS’ hjemmeside er ved at blive opdateret, så den bliver mere overskuelig. Det første udkast er klar 
og ser godt ud. Den er inspireret af Dansk Endokrinologisk Selskabs hjemmeside. Den nye 
hjemmeside forventes at kunne offentliggøres inden sommer. 
 

4. Selskabets regnskab 
Regnskabet blev gennemgået af kassemester Jens Gregers Sørensen. Både udgifter og indtægter har 
været meget anderledes end foregående år. Der har været et overskud i regnskabet på 63.000 kr og 
kassebeholdningen er øget tilsvarende til 317.000. Der var ingen spørgsmål fra medlemmerne til 
regnskabet. 
 

5. DNS ærespris (tidl. Mommsens legat) 
Senior modtager i år er Rikke Borg, junior modtager er Christian Daugaard Peters. Stort tillykke til 
begge. 
 

6. Regnskab for Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond 
Der var 190.000 kr. til uddeling. Jf. fundats er 23% (43.700 kr.) overført til DNS til at dække udgifter 
til videnskabelige møder og 6% (11.400 kr.) er overført til 2022 til uddeling fra rejsefonden, da der 
ikke er kommet ansøgninger til rejsefonden i 2021. Opfordring til at søge rejsefonden i 2022. 
Det resterende beløb (125.000) er fordelt på 5 projekter, som tildeles 25.000 kr. hver. Der kom i alt 
14 ansøgninger til forskningsfonden. 
 

7. Kontingent for kommende år – bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent 
Uændret kontingent vedtaget. 

 
8. Meddelelser fra registerudvalget v. Kristine Hommel 

Årsrapporten 2020 er blevet forsinket af flere omgange, men er undervejs og forventes i sommeren 
2021. Finansieringen af DNSL har været diskuteret – det ser ud til at finansieringen bibeholdes 
uændret. Alle opfordres til at søge data fra DNSL via www.nephrology.dk. Stor tak til 
registerudvalget for deres store arbejde. 
 

9. Meddelelser fra uddannelsesudvalget v. Lene Boesby 

http://www.nephrology.dk/
http://www.nephrology.dk/


Det er vedtaget, at der kommer et indlæg om MMU-behandling på HU-kurset om plasmaferese og 
dialyse. HU-kurserne, som har været på pause pga. COVID-19 er kommet godt i gang igen. 
Nye inspektorer: Bo Broberg, Mie Eickhoff og Tobias Danvel. Flere ændringer i uddannelsesudvalget 
efter næste møde. Ændringer vil blive lagt på www.nephrology.dk 
 

10. Meddelelser fra Yngre Nefrologer v. Iain Bressendorff 
Flere planlagte temadage er blevet aflyst i 2020. De planlægges afholdt så snart som muligt. Til 
gengæld har der været stor succes med virtuelle møder. Der planlægges fremover 4 årlige virtuelle 
møder årligt foruden 2 årlige temadage. 
DNS har opfordret YN til at deltage i organisatorisk arbejde – det har YN taget godt imod. 
Iain Bressendorff træder af som formand, Anders Nordholm valgt til ny formand 
Der opfordres til at yngre nefrologer melder sig ind i YN 
 

11. Eventuelle meddelelser fra øvrige udvalg, EDTA-National coordinator, UEMS, DSIM og inspektorer 
EDTA-national koordinator (Kristine Hommel): Søren Schwartz Sørensen er indstillet til genvælgelse 
som bestyrelsesmedlem af ERA-EDTA registerudvalg.  Der sendes fortsat data angående COVID-19 til 
EDTA. 
UEMS (Bo Broberg – deltog ikke): Intet nyt 
DSIM (Ditte Hansen): Hagedornmødet er aflyst, flyttet til 4. marts 2022. Hagedornprisen uddeles til 
Hans Hasselbalch i år – hans æresforelæsning afholdes næste år 
Inspektorer: Der blev lagt op til ansøgningsrunde, men der kom kun en enkelt ansøgning. Dog er det 
lykkedes at få udfyldt alle poster med nye inspektorer. Generelt gode tilbagemeldinger fra 
inspektorbesøg. 
 

12. Valg af formand 
Helle C. Thiesson: Ikke på valg 
 

13. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Anders Nordholm vælges til bestyrelsen som YN-repræsentant, Jon Waarst Gregersen genvælges 
 

14. Valg af revisorer 
Svend Strandgaard går af som revisor, Peter Clausen vælges som ny revisor. Stor tak til Svend 
Strandgaard. 
 

15. Eventuelle nye medlemmer af DNS 
7 anmodninger om ordinært medlemskab: Anne-Sofie Greve Munch, Jakob Nyvad, Suganya 
Jacobsen, Songül Mamukoglu, Karina Haar, Sabine Nielsen, Kit Lund og 1 anmodning om 
firmamedlemsskab: Helle Kjeldsen, Otsuka Pharma. Ingen indvendinger. 
 

16. Eventuelt 
Opfordring fra Rikke Borg til at nefrologiske PhD forsvar annonceres på hjemmesiden. 
Opfordring fra Helle Thiesson til at sende ideer og forslag til ændringer af hjemmesiden. 
Forslag fra Rikke Borg om at CKD web-app skal gøres mere tydelig på hjemmesiden. 

 


