Referat af bestyrelsesmøde i DNS
21. april 2022 kl. 19-21
Online
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. marts 2022
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Kommende medlemsmøder
•

Nordiske nyredage 4.-7. maj 2022
o Update fra HT/Line
Møde med DIS – der er snart styr på det meste
Galschiøt:
Der reserveres borde til bestyrelse, foredragsholdere og nordiske
formænd
Der bliver opstillet bar til at købe ekstra drikkevarer
Busser arrangeret fra Odeon kl. 18.45, retur løbende fra kl.
23.00-00.30
Band på 2 x 45 minutter fra kl. 22.00
Jens Galschiøt fortæller om galleriet, HT holder tale, hver nordisk
formand holder en lille tale
Tradition for en festsang fra hvert land – Ditte Hansen og Rikke
Borg faciliterer det danske bidrag
Toastmaster til middagen - Peter Clausen adspurgt og har
accepteret
Reception på rådhuset:
Vi går fra Odeon 19.45 – receptionen starter ca. kl. 20
HC Andersen parade 20 minutter, går efterfølgende rundt blandt
folk
Der arbejdes på at finde en repræsentant fra rådhuset til at byde
velkommen
Pynt:
Der er bestilt forårsgrene til scenen og 2 x roll-ups
Brev til deltagere:
Der skal tjekkes op på layoutet (LAM melder tilbage til DIS) –
indhold ok
Priser:
Forslag om 2 x registrering til NSN2023 som award til poster/oral
fra DNS. Mark laver diplom x 2, som uddeles til gallafesten
Posters/abstracts:
Skal hænges op med særlig tape – understreges i breve til
deltagere. Behov for hjælp til at sætte numre op og anvise
poster-presenters torsdag fra morgenstunden
Der serveres tapas og 2 glas vin per person
Hjørne til yngre nefrologer planlægges, når vi er der
Et par poster-presenters mangler at registrere sig – DIS har
rykket dem
Anders er co-chair på den orale abstract session.
Garderobe:
Behov for at have garderobe lørdag fra kl. 8-14 – besked til Helle
Klestrup (LAM)
Sponsorer:
Der mangler stadig betaling fra enkelte sponsorer. DIS rykker for
betaling
Der oprettes telefonliste til bestyrelsen (LAM)

Pauseskærm:
o

o
o

o
o

o

Sponsor-logoer/NN forside/billeder fra Odense (LAM)

Diverse opgaver der mangler
Der er lagt plan for mikrofonholdere
YL fra OUH hjælper med at følge gæster fra Odeon til rådhus
Program + pocketprogram
Vin til åbningstalerne som tak for deres bidrag (købes tirsdag)
App
Der er rod i tiderne på programmet
Abstracts mangler
Anders kan hjælpe med app-problemer
Økonomi
Ser fint ud
DNS ærespris
Yngre:
Jesper Moesgaard Rantanen (Aalborg)
Ældre:
Pernille Mørk Hansen (Herlev)
Lokale til bestyrelsen tirsdag – DIS kontakter Odeon

4. Nyt fra udvalg
o Første møde om dansk nefrobiobank afholdes 2. maj
o Glomerulonefrit guideline er under opdatering
o DH foreslår at genoptage MBD-arbejdsgruppe mhp. at opdatere guidelines – AN deltager
som DNS repræsentant
o Udkast til guideline om røntgenkontrast under udarbejdelse (fremlægges på næste
bestyrelsesmøde)
5. Orientering fra formanden
• RKKP årsrapport og evidensrapport
Første version af årsrapporten skal gennemgås på registerudvalgsmøde 26. april 2022
• Udvkling af DNSL (CKD)
Forløber planmæssigt
Opfordring til at søge data fra DNSL mhp. forskning
6.

Eventuelt
• Forespørgsel fra Rikke Borg angående videomateriale (AKI og CKD app'en + SGLT2i)
MH videresender videoer fra ERA i København
• Modtaget forslag om stemmeret til pensionist-medlemmer – videregives til næste bestyrelse
mhp. evt. at ændre det ved næste generalforsamling
• SGLT2i guidelines er udgivet i UfL
• Trial Nation – Regionalt initiativ mhp. at gøre danske afdelinger mere attraktive for firma-studier.
MH har deltaget i møde. Såfremt der er interesse for det, kan der være mulighed for at tilknytte
Trial Nations kontaktpersoner fra nefrologiske afdelinger. Opfølgning på et fremtidigt
bestyrelsesmøde.
• Regnskab – Jens adspørges om udgift til hjemmeside + DSIM medlemskab (LAM)

7. Dato for næste møde: Dato for næste bestyrelsesmøde fastlægges, når den nye bestyrelse er samlet
ifm. generalforsamling 7. maj 2022

