Referat
Generalforsamling i DFIR
Torsdag den 8. juni 2017 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 fald i medlemstallet
og dermed et fald i kontingent indtægter. Endvidere var der mindre indtægter fra firmaerne.
Mødeomkostningerne er steget lidt, pga. af at et af bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i det
Svenske Interventionel Radiologisk selskab årsmøde i 2016. Desuden er der blevet givet et DFIR legat
til Caroline Clausen som har haft en præsentation til GEST i New York. Der er mindre underskud på
12.944,55 kr, som dog skyldes manglende aftalt betaling af et sponsorat fra et firma inden d.
31.12.16. Beløbet er gået ind på foreningens konto i starten af 2017. Egenkapitalen er således på
ca. 215.869,91 kr. Regnskabet for 2016 blev godkendt af foreningens revisor Sten Langfeldt uden
bemærkninger.
4. Beretning fra webmaster
Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende. Det er fortsat behov for løbende opdatering. Foredrag fra
årsmøder lægges så vidt muligt på hjemmesiden i pdf format. Det er blevet muligt for industrien, at
købe bannerplads på hjemmesiden 1 år af gangen. Vi har indtil videre kun et firma, der har ønsket
deres banner på DFIRs hjemmeside.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og revisor
Følgende medlemmer stiller IKKE op:
Poul Erik Andersen,
Robert Johannes Leusink
Følgende medlemmer stiller op igen:
Søren Heerwagen,

Caroline Clausen,
Radu Vijdea,
Arindam Bharadwaz,
Suppleant: Muhanad Al-hashimi
Johnny Christensen og Stevo Duvniak stiller op til bestyrelsen og bliver valgt enstemmigt.
7. Kontingentfastsættelse for det kommende regnskabsår
Kontingentet holdes uændret – afgjort enstemmigt.
8. Eventuelt
Arindam Bharadwaz informererede om fremgangen af DFIRs samarbejde med de øvrige
skandinaviske
interventions radiologiske foreninger.
Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden.
Radu L. Vijdea
bestyrelsesmedlem
DFIR

