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1. Hans Erik Hansen blev valgt som dirigent uden modkandidat. Hans Erik Hansen konstaterede, at 

Generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt. 

2. Der var ingen kommentarer til formandens beretning.  

3. Modtagere af dette års Mommsens Legat er overlæge, dr. med., Peter Marckmann, Nyremedicinsk 

afsnit, Roskilde Sygehus, og hoveduddannelseslæge, PhD, Ditte Hansen, Rigshospitalet. 

Legatuddelingen blev motiveret af formand Bente Jespersen. 

4. Regnskabet for 2011 blev godkendt. 

5. Sekretær Henrik Birn gennemgik sammenlægningen af DNS fonde og redegjorde for den fortsættende 

DNS Forskningsfond. Der var ingen kommentarer hertil. 

6. Kontingentet blev fastholdt uændret svarende til 400 kr. for ordinære medlemmer og 4000 kr. for 

firmamedlemmer. 

7. Det besluttedes at overgå til ren elektronisk kommunikation mellem DNS og medlemmerne, herunder 

elektronisk (e-mail) indkaldelse til generalforsamling. Formålet er at spare udgifter til udsendelse af 

breve. Beslutningen meddeles alle medlemmer pr. brev med en opfordring til medlemmerne om at 

sikre, at DNS’ sekretariat altid er i besiddelse af en gyldig e-mail-adresse.  

8. Selskabets revisorer Hans Erik Hansen og Karsten Sølling accepterede at fortsætte og blev genvalgt 

uden modkandidater 

9. James Heaf redegjorde for arbejdet i Registerudvalget, herunder om baggrunden for den nye 

indikatorrapport. Dette efterfulgtes af en diskussion af hensigtsmæssigheden af de forskellige 

indikatorer og risikoen for, at resultaterne mistolkes af administratorer, politikere og i den offentlige 

debat. Der synes at være enighed om vigtigheden i, at DNS bidrager til en rigtig af fortolkning og 

forklarer de usikkerheder, der er forbundet med opgørelsen af indikatorsætterne. Registerudvalget vil 

arbejde videre med optimering af indikatorerne. Det besluttedes, at DNS Årsrapport forsat skal trykkes 

og uddeles til medlemsmøder.   

10. Der var ingen meddelelser fra EDTA-National Coordinator 

11. Pernille Mørk Hansen redegjorde for arbejdet i UEMS. En fælles europæisk, mulitple choice eksamen i 

nefrologi forventes indført. Det vil indtil videre være op til de enkelte lande selv at afgøre, i hvilket 

omfang prøven skal gøres obligatorisk på nationalt plan. 

12. Der var ingen meddelelser fra DRG udvalget 

13. Der var ingen meddelelser fra Inspektorerne. 
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14. Marianne Rix redgjorde for arbejdet i DSIM, herunder for Hagedorn-møderne, hvor det seneste 

omhandlede den akutte medicinsk funktion. Da udgifterne i DSIM har været mindre end ventet, vil der 

være kontingentfrihed for 2013. Endelig opfordredes alle til at følge arbejdet i DSIM, hvor Susanne Bro 

fremover vil repræsentere DNS. Marianne Rix takkes for sit store arbejde for DNS i DSIM-regi. 

15. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Bente Jespersen, Thomas Elung-Jensen og Jan Carstens blev genvalgt til Bestyrelsen uden 

modkandidater 

Lisbet Brandi blev valgt til Bestyrelsen uden modkandidat. 

Else Randers takkedes for sit store arbejde i DNS’ Bestyrelse. 

16. Alle nye medlemskandidater blev godkendt uden kommentarer. 

17. Eventuelt.  

Formand Bente Jespersen orienterede på Bestyrelsens vegne for den kommende logo-konkurrence, 

der skal finde et nyt logo for DNS.   

Bente Jespersen, 

Formand DNS 

 


