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Deltagere: Helle C. Thiesson (formand), Ditte Hansen, Mark Reinhard, Mads Hornum, Jon Waarst-Gregersen, 

Iain Bressendorf, Line Aas Mortensen (referent) 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 27. januar 2021 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Kommende medlemsmøder 

 Virtuelt forårsmøde 4. marts 2021 
o Tilbud fra IT-konsulent 

Accepteres 
 

 Virtuelt årsmøde 6.+7. maj 2021 
o Program 

 Endelig bekræftelse fra foredragsholdere? 
Næsten i hus – afventer bekræftelse fra de sidste 

o Samarbejde med industrien – status 
 Muligt samarbejde omkring virtuel platform – det ønskes at der fortsat er åbent 

for andre sponsorer 
 Der lægges op til et fælles møde med hele bestyrelsen før endelig beslutning om 

samarbejde omkring virtuel platform 
 Størrelsen af sponsorater diskuteres – oplægget er 10.000 kr for et sponsorat 
 Der er kommet et tilbud om en foredragspris, som accepteres 
 Mulighed for sponsorat fra EDTA undersøges (HT) 

o Udskydelse af Claus Brun lecture til 2022? 
 Claus Brun lecture udskydes til det næste fysiske møde 

 

 Årsmøde 2023 
o Dato fastlagt med Odeon (fysisk møde fra 2020, udskudt til 2021 og så 2023). Odeon 

kontaktes mhp opfølgning 
 

4. Ansøgninger til DNS forskningsfond og DNS rejsefond 

 Se særskilt referat fra DNS forskningsfond 
 

5. Nyt fra udvalg 

 Inspektorer 
Der er kommet en ansøgning til seniorinspektor i Øst, der arbejdes på at finde kandidater til de 
øvrige to positioner 
 

6. Orientering fra formanden 

 Ny formand for DNS maj 2022 



o Århus overtager formandsposten efter maj 2022 
 
7. Nationale guidelines  

 Intet nyt fra arbejdsgrupper 

 
8. Status på opdatering af nephrology.dk (JWG) 

 Afventer tilbud fra Lau Starcke-Jensen 
 

9. Eventuelt 

 SGLT2i til non-diabetisk CKD 
Arbejdsgruppen holder oplæg til årsmødet 
 

 Ændring af vedtægter 
Der planlægges gennemgang af vedtægter mhp om noget skal ændres (tovholdere DH+JWG) 
 

10. Dato for næste møde: 4/3 kl. 8.30-11.30 


