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Dansk Transplantations Selskab 
General forsamling 25.10.2017  

17.00-17.45 
Charlottehaven 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent:  Mads Hornum valgt 

2. Formandens beretning:   

Allan Rasmusen gav kort status på ESOT i København 2019. Der er nedsat videnskabelig komite 

med 3 deltager fra Danmark ( Allan Rasmussen, Finn Gustafsson og Søren Schwartz Sørensen) 

samt en lokal organisations komite.  Der var et indledende møde i den videnskabelige  komite  

under ESOT i Barcelona september 2017 .  Følger møder i begge komiteer i december 2017.  

Årsmødes form: bestyrelsen synes at nuværende form fungere godt  men foredragskonkurence 

med præmie som financeres af DTS, en session med udenlandske foredragsholdere og en session 

med danske foredragsholdere.    

3. Sekretæren fremlægger:  

Det reviderede regnskab 2016 :  blev godkendt 

Medlemsstatus og nye medlemsansøgninger  10 nye medlemsansøgere, 1 fra 

industrien som kun endelig godkendes såfremt der er tale om firmamedlemsskab. Nyt system i 

lægeforeningen således at ansøgere via laeger.dk /min side skal ansøg om medlemskab og 

godkendes derefter på samme side af sekretæren.    

4. Fastlæggelse af kontingent: bestyrelsen foreslår uændret kontingent  vedtaget 
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5. Valg til bestyrelse:  

Følgende medlemmer er på valg:  

Formand Allan Rasmussen (genopstiller) valgt 

Michael Perch (genopstiller) valgt 

Finn Gustafsson (genopstiller) valgt 

Mette Gottlieb (genopstiller) valgt 

Pernille Koefoed-Nielsen (genopstiller) valgt 

Ovenstående valgt samme år da 2 bestyrelsesmedlemmer tråde ud før tiden for 2 år 

siden.   

  

 

6. Valg af revisorer  Claus Andersen og Kåre Sander genvalgt.  

7. Eventuelt.  

Drøftelse af antallet af årlige møde. Ofte har forårsmødet være beskedent besøgt. Talt om 

muligheden for at slå sig sammen med andre selskaber. Samtidig synes 1 møde om året som 

meget lidt. Konkluderes at der er støtte til at bestyrelsen planlægger et forårmøde, evt overvejer 

om det skal være i samarbejde med et andet selskab afhængig af valgt emne. Medlemmerne 

opfordres til gerne at sende forslag/ideer vedrørende mulige emner til både forårs og årsmøderne.     
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