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Sekretæren
Læge Caroline Clausen
sekretaer@dfir.dk
Mobil: 27 14 60 68

København d. 28. maj 2015

Referat Generalforsamling i DFIR
Torsdag den 28. maj 2015 kl. 10.30
på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
John Grønvall havde atter velvilligt stillet sig til rådighed og blev valgt uden
indsigelser.
Det kunne konstateres, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til
foreningens vedtægter.
2. Formandsberetning
Der henvises til den udførlige skriftlige beretning, som er tilgængelig på foreningens
hjemmeside.
Beretningen blev godkendt.
3. Økonomi- og revisorberetning
Foreningens kasserer Søren Heerwagen præsenterede regnskabet, som viste et
marginalt underskud i 2014 på ca. 700 kr. Egenkapitalen er således uændret på ca.
161.000 kr.
Budgettet for 2015 viste et forventet overskud på ca. 52.000 kr., som skyldes såvel
øget firmastøtte/grants, som lavere CIRSE-medlemskab grundet fravalg af
”papirudgaven” af CVIR.
Regnskabet for 2014 og budgettet for 2015 blev godkendt af foreningens revisor
Sten Langfeldt uden bemærkninger.
Der er ikke indkommet legatansøgninger eller ansøgninger om eksamensstøtte.

4. Beretning fra webmaster
Hjemmesiden fungerer teknisk godt, som den nu er opbygget. Overdrages fra Ole
Graumann til ny webmaster, Søren Heerwagen, med opstartssupport fra Ole.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og revisor
Bestyrelsen fortsætter: Poul Erik Andersen, Caroline Clausen, Søren Heerwagen,
Johnny Christensen, Radu Vijdea, Arindam Bharadwaz.
Suppleant: Robert Johannes Leusink.
7. Kontingentfastsættelse for det kommende regnskabsår
Kontingentet holdes uændret – afgjort enstemmigt.
8. Eventuelt
På Odense Universitetshospital har man indført UL med kontrast til EVAR kontrol
efter en faste guidelines (n=100 aktuelt - med gode resultater). Den ændrede
praksis medfører desuden mere kontakt og klinisk involvering fra
interventionsradiologisk side efter EVAR.
Stevo Duvnjak vil gerne arrangere et internationalt kursus/workshop herom med
DFIR som, ikke økonomisk, medarrangør. Planlægges afholdt på Odense
Universitetshospital eller Syddansk Universitet. Der var opbakning til dette.
Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden.
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