Odense, d. 30/5-2017

Formandsberetning
Dansk Foreinig for Interventionel Radiologi (DFIR)

Der har i det forløbne år været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsen konstituerede sig
efter juni mødet d. 3/6-2016 i Nyborg: Formand Poul Erik Andersen, Odense, Sekretær Caroline
Clausen, København, Kasserer og webmaster Søren Heerwagen, København samt uden portefølje
Arindam Bharadwaz, Århus, Radu Vijdea, Kolding og Robert Johannes Leusink, Viborg. Suppleant
Muhanad Al-Hashimi, Ålborg.
Desuden har været afholdt bestyrelsesmøder 28/9-2016 i Kolding, 9/1-2017 i København og 2/52017 i Nyborg. Referater af bestyrelsesmøderne ligger på hjemmesiden www.dfir.dk. Væsentligste
emne har igen været planlægningen af det kommende årsmøde, som afholdes 8. – 9. juni 2017 i
Nyborg.

Det seneste forårsmøde 2. – 3. juni 2016 i Nyborg forløb planmæssigt med gode indlæg og pænt
besøgstal. Evalueringerne viste at omkring 80% som var i meget høj grad eller i høj grad tilfredse
med foredragenes indhold. Alle fandt, at de fysiske rammer omkring årsmødet var meget gode
eller gode og alle ville i meget høj grad eller i høj grad anbefale andre at deltage i årsmødet 2017.
God opbakning, der har inspireret bestyrelsen til at fortsætte arbejdet.
Programplanlægningen for dette møde er forløbet på vanlig vis med stor e-mail aktivitet. Vi har
igen søgt at sammensætte et program, der vurderes at have bred interesse blandt
interventionsradiologer, -radiografer og andre med interesser indenfor interventionsradiologi.
Brugermødet for interventionsradiografer var en succes, og det er derfor udvidet med yderligere ½
time.
Udstillinger for firmaerne blev også vurderet som en god foranstaltning og gentages derfor. Alle
pladser er besat, og der er afsat ekstra pausetid, hvor besøg på standene er mulig. Vi har igen i år
oplevet god sponsorstøtte til mødet, og vi takker sponsorerne for deres velvillige støtte.
DFIRs økonomi er god og stabil. Der er ligeledes stabilt medlemstal og deltagertal til årsmødet.
CIRSE 16. – 20. september 2017 ligger i faste rammer. Det bliver et rekordmøde med > 6.700
deltagere fra 100 lande, > 1.300 abstracts, 120 firmaudstillere og > 6.000 m 2 teknisk udstilling.
Det kommende år vil byde på nye udfordringer med afvikling af CIRSE 2017 i København og
planlægning af DFIR årsmødet 2018. Undertegnede stopper som formand og bestyrelsesmedlem
efter mere end 11 år som formand siden 2002. Tak til den samlede bestyrelse for vel udført
arbejde i et travlt forløbet år. Alle har medvirket til fremgang på flere fronter. God vind i sejlene
fremover.
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