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Dansk Forening for Interventionel Radiologi
Torsdag den 11. juni 2009 kl 10.30
Hotel Klarskovgaard, Korsør.

.
Dagsorden
1. valg af dirigent
John Grønvall blev enstemmigt valgt som dirigent.
2. formandsberetning
Der blev omdelt formandens skriftlige beretning, der også vil være tilgængelig på foreningens
hjemmeside. Formanden gennemgik beretningen, der efterfølgende blev vedtaget med akklamation.
3. økonomi- og revisorberetning
Foreningens kasserer gennemgik regnskabet for 2008. Regnskabet viser et fornuftigt resultat og
har været forelagt foreningens revisor og denne havde ingen anmærkninger. Regnskabet blev
vedtaget enstemmigt.
4. beretning fra webmaster
Formanden gennemgik og fremviste forslag til en ny og revideret hjemmeside. Der var enighed
om at det var en tiltrængt fornyelse og man vedtog at den kommende bestyrelse skal arbejde videre
med projektet. Samtidig afgik foreningens mangeårige webmaster Dennis Tønner Nielsen som
takkes mange gange for det store arbejde han har lagt i hjemmesiden.
5. behandling af indkomne forslag
Bestyrelse havde stillet forslag om, at der fortsat skal være et gruppemedlemskab af CIRSE for
foreningens lægelige medlemmer. Den treårige periode der var vedtaget på GF i 2007 udløber her
med udgangen af 2009. Der var i GF enighed om at man fortsat skulle være medlem af CIRSE og
det økonomisk mest attraktive var gruppemedlemskab. DFIR er således stadig gruppemedlem af
CIRSE.

6. valg af bestyrelse og revisor
Til foreningens bestyrelse blev valgt:
Susanne Frevert
Marc Hansen
Elsebet Tjalve
Ole Graumann
Hossein Mafi
Johnny Kent Christensen
Anette Midtgaard
Bestyrelsen vil snarest konstituere sig. Jens Brøns blev genvalgt som revisor
Foreningens nuværende formand og sekretær gik af efter adskillige år på posterne.
7. kontingentfastsættelse for det kommende regnskabsår
For at dække det fulde medlemskab af CIRSE blev det vedtaget at kontingentet fremover er 700kr for lægelige medlemmer.
8. eventuelt
Intet.

Med venlig hilsen
Søren Søholm
Sekretær
DFIR

