Referat af Generalforsamling i DFIR torsdag d. 10. maj 2012.
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
Sten Langfeldt blev valgt til dirigent og kunne konstatere at indkaldelsen til
Generalforsamlingen var foretaget i henhold til foreningens vedtægter
.
Ad 2 - Formandens beretning
Formandens beretning blev godkendt uden indvendinger eller kommentarer. Der henvises
til den skriftlige beretning, som kan findes på www.dfir.dk
Ad 3 - Økonomi- og revisorberetning
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kassereren Ole Graumann, inklusive budget
for 2013. Foreningen har en sund økonomi.
Udarbejdelsen af regnskabet og diverse andre opgaver er i det forgangne år blevet
varetaget af den fungerende kasserer, Elsebet Tjalve, som fortjener en kæmpe tak fra
foreningen.

Regnskabet er blevet revideret af foreningens revisor Sten Langfeldt, som efterspørger
oplysninger om foreningens egenkapital. Denne fremgår ikke af regnskabet, hvilket den
bør. Ole Graumann oplyser, at egenkapitalen er ca. 160.000 kr. Det diskuteres
efterfølgende, hvor stor egenkapitalen bør være. Det er bestyrelsens holdning, at
egenkaptalen skal kunne dække foreningens budgetterede udgifter i forbindelse med
afholdelsen af årsmødet, idet det er bestyrelsesmedlemmerne selv, som hæfter for denne
udgift. Det blev foreslået, at egenkapital udover dette beløb fx kan bruges til betaling af
fremtidige udenlandske foredragsholdere eller uddeling af flere af foreningens legater af
7.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4 - Beretning fra webmaster
Ole Graumann kunne berette, at hjemmesiden www.dfir.dk nu hviler i sig selv efter den
omfattende omstrukturering. Den bliver stødt og roligt udvidet og senest er den blevet
opdateret med nye patientinformationer, som prof. Poul Erik Andersen og Ole Graumann
sammen har stået for at udarbejde. Derudover kan man nu finde CIRSEs Syllabus inkl.
den danske oversættelse (ved overlæge Dennis Tønner Nielsen), information om
uddannelse i interventionsradiologi samt Interventionsenqueten til og med 2010
Der er udbredt tilfredshed med hjemmesiden og Ole Graumann fortjener stor ros og tak for
sit arbejde.
Ole Graumann gav udtryk for villighed/interesse i at overdrage ansvaret for hjemmesiden
til en evt. anden person.
Ad 5 - Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 6 - Valg af bestyrelse og revisor.
Hossein Mafi og Ole Graumann udgik af bestyrelsen.
Susanne Frevert, Poul Erik Andersen, Johnny Christensen og Søren Heerwagen
fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.
Arindam Bharadwaz og Lene Collatz Laustrup blev valgt til bestyrelsen.
Caroline Clausen blev valgt som suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde i henhold til
foreningens vedtægter.
Sten Langfeldt blev valgt til revisor. Foreningen håber på at kunne trække på tidl. kasserer
Elsebet Tjalves ekspertise og erfaring i forbindelse med indkøring af en ny kasserer.
Ad 7 - Kontingent fastsættelse for det kommende år.
Kontingentet blev fastsat til uændrede 900 kr. om året.
Muligheden for at oprette en ny medlemskategori for pensionerede medlemmer blev
drøftet. Pensionerede medlemmer kan ved henvendelse til CIRSE blive registreret som
”retired” og dermed blive fritaget for CIRSE-kontingent uden at miste medlemskabsfordelene.
For disse medlemmer er det dyrt at vedblive at være medlem af DFIR, da størstedelen af
DFIRs kontingent går til betaling af CIRSE gruppemedlemskab (700 kr. af de 900 kr.).
Bestyrelsen
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samtidig

kontingentnedsættelse for studerende og/eller yngre læger.
Ad 8 - Eventuelt.
Ingen kommentarer.

Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden.

10. maj. 2012
Søren Heerwagen
Sekræter, DFIR
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