Dansk Forening for Interventionel Radiologi
Sekretæren
Læge Gitte Maria Jørgensen
sekretaer@dfir.dk
Mobil: 4127 0556

Nyborg d. 6. juni 2019

Referat Generalforsamling i DFIR
Torsdag den 6. juni 2019 kl. 11.00
på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Radu Vijdea
2. Formandsberetning
Se separat dokument.
3. Økonomi- og revisorberetning
Søren Heerwagen har på trods af, han har forladt bestyrelsen, varetaget kasserfunktionen
det forgangne år. Se separat dokument.
Der foreligger ikke egentlig budget, men næste års budget må forvente at ligge tæt på
dette års regnskab.
4. Beretning fra webmaster
Radu Vijdea fortæller om opdateringer på hjemmesiden samt hvor forskellige oplysninger
kan findes.
5. Behandling af indkomne forslag
Der stilles forslag om at lade radiografer blive en del af foreningen. Dette er allerede muligt
som associeret medlem, da ordinært medlemskab forudsætter man er læge. Til gengæld
er der nedsat kontingent for associerede medlemmer.
6. Valg af bestyrelse og revisor

Genopstiller:
Radu Vijdea
Johnny Christensen
Arindam Bharadwaz
Træder ud:
Gitte Maria Jørgensen
Nyopstillere:
Thor Bechsgaard
Mikkel Taudorf
Muhanad Al-Hashimi
Alle 6 opstillede vælges. Bestyrelsen konstituerer sig på efterfølgende møde.
7. Kontingentfastsættelse for det kommende regnskabsår
Der foreligger ikke et budget, hvorfor der ikke er noget grundlag at vælge kontingent på
baggrund af. Da der ikke er den store ændring i kassebeholdningen over de senere år,
vælges at fastholde det årlige kontingent på 900,- for ordinære medlemmer og 300,- for
associerede medlemmer.
8. Eventuelt
Det faldende antal deltagere til årsmødet speciel fra radiografsiden blev diskuteret. Kan
formentlig forklares med radiograf work shops afholdt kort tid forinden på
sygehusafdelingerne og nedskæringer.
Bestyrelsen vil arbejde på om det er muligt at lægge interventionskurserne for radiografer i
forlængelse af årsmødet, så det er naturligt at deltage i begge dele.
Der har ikke været den store aktivitet mellem de nordiske lande i år. Derfor bør
bestyrelsen heller ikke tage hensyn til Seldinger-mødet, når næste års årsmøde
fastsættes.
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