Referat af Generalforsamling i DFIR torsdag d. 22. maj 2014.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Økonomi- og revisorberetning
4. Beretning fra webmaster
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og revisor
7. Kontingentfastsættelse for det kommende år
8. Eventuelt
Ad 1 - Valg af dirigent
John Grønvall havde velvilligt stillet sig til rådighed og blev valgt uden indsigelse.
Kunne konstatere, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til foreningens
vedtægter.
Ad 2 - Formandens beretning
Der henvises til den udførlige skriftlige beretning, som er tilgængelig på foreningens
hjemmeside og blev uddelt til GF.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3 - Økonomi- og revisorberetning
Foreningens kasserer Arindam Bharadwaz præsenterede regnskabet, som blev godkendt
af foreningens revisor Sten Langfeldt. Regnskabet viste et underskud i 2013 på ca. 39.000
kr. Skyldes til dels et lavere end forventet deltagerantal til 2013 årsmødet og en kontrakt
med Comwell Klarskovgaard, hvor foreningen hæfter for 75% af forhåndsreserverede

værelser. I år er antallet af reserverede værelser nedjusteret. Egenkapitalen er på ca.
161.000 kr. Har et rimeligt niveau.
Arindam ønskede ikke at fortsætte som kasserer pga. mangel på tid.
Ad 4 - Beretning fra webmaster
Webmaster Ole Graumann havde meldt afbud til generalforsamlingen. Havde skriftligt
meddelt, at der mht. hjemmesiden intet var at berette. Havde desuden tilkendegivet ønske
om at fortsætte som webmaster, hvilket blev imødekommet med tilfredshed.
Ad 5 - Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 6 - Valg af bestyrelse og revisor.
Nuværende medlemmer af bestyrelsen Poul Erik Andersen, Johnny Christensen, Caroline
Clausen, Søren Heerwagen, Radu Vijdea og Arindam Bharadwaz ønskede at fortsætte.
Lene Collatz Laustrup ønskede ikke at fortsætte. Dette gav ikke anledning til afholdelse af
valg til bestyrelsen. I henhold til foreningens vedtægter konstituerer bestyrelsen sig selv på
førstkommende best.møde.
Sten Langfeldt vil gerne stå til rådighed for endnu en periode som foreningens revisor.
Ad 7 - Kontingent fastsættelse for det kommende år.
Kontingentet holdes uændret.
Ad 8 - Eventuelt.
Indlæg fra Jes Sandermann omkring samarbejde nu og i fremtiden mellem karkirurger og
IR. Respons fra bl.a. John Grønvall, Poul Erik Andersen og Stevo Duvnjak. Der var en
længere

diskussion

bl.a.

om,

at

faggrænser

og

samarbejde

måske

burde

defineres/diskuteres på landsplan på et større møde.
Til slut kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen blev gennemført i god ro og
orden.

22. maj. 2014
Søren Heerwagen
Sekræter, DFIR

