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1. Valg af dirigent
- Michael Brun Andersen
2. Formandens beretning
2018 har været året for foreningens stiftelse. I mange aspekter har det været som at træde de
spæde barnesko, med en del udfordringer. Den største og altoverskyggende har været oprettelsen
af en konto til selskabet som forhåbentligt ser ud til at lykkes indenfor den kommende måned.
Den lovgivning, der har været omkring hvidvask for bankerne har gjort, at bestyrelsen har skullet
igennem hvad der føltes som et større sikkerhedstjek hos PET inden vi langt om længe er fremme
ved en underskrivelse af de papirer som skal give os adgang til den konto som er oprettet til os.
På trods af barneskoene er vi som forening allerede nu involveret på flere niveauer indenfor
thorax radiologien. Det mest synlige er, at vi under DRS har anbefalet 3 personer: Michael Brun
Andersen, Hans-Henrik Torp Madsen og Finn Rasmussen til at deltage i arbejdet omkring
lungecancer screening i Danmark under Dansk Lunge Cancer Gruppe.
Arbejdet med at få foreningen op og stå har været omdrejningspunktet for 2018 og vil ligeledes
være det de kommende måneder.
3. Revisionsberetning
- Da foreningen ingen indtægter/udgifter havde i 2018 har der ikke været behov for revision.
4. Valg af bestyrelse
- Anne Sofie Brenøe har valgt at træde ud af bestyrelsen, og erstattes derfor af Behrouz
Almasi fra Silkeborg. Ny sekretær er Lene Unmack Larsen AUH
- Der vil først ved generalforsamlingen 2020 være egentligt valg til bestyrelsen for at sikre
kontinuiteten det kommende år.
5. Evt. valg af delegater til andre organisationer
- Blankt punkt
6. Valg af revisorer
- Gitte Marie Jørgensen OUH og Anne-Mette Abild Bispebjerg

7. Bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år
- For det kommende år er det planlagt at afholde to bestyrelsesmøder, det første bliver i
forbindelse med IDKD kurset i Davos, hvor hele bestyrelsen er til stede. Det andet afholdes
i løbet af efteråret. Der arbejdes på et 1-dags kursus i løbet af efteråret 2019, hvor tema
etc. Endnu ikke er aftalt.
- Der er i øjeblikket kontakt til de thorax radiologiske selskaber i Norge og Sverige om et
fælles møde i København 2020.
- I løbet af 2019 vil foreningen oprette en arbejdsgruppe, der skal komme med et bud på
indikationer for HRCT, protokol forslag på alle skannertyper inkl.
Rekonstruktionsalgoritmer samt forslag til ensartet beskrivelse af HRCT.
- Der arbejdes løbende på at tilføje nye medlemmer til foreningen, for at udvide og styrke
thorax radiologien i Danmark.
- Der arbejdes på at få Dansk Thorax Radiologisk Selskab anerkendt under ESTI og Fleischner
society.
8. Kontingent
- Kontingentet fastholdes på 300 D.Kr pr år. Gældende for betalende medlemmer, der deles
i stemme berettigede og ikke stemme berettigede. Intro-læger og kursister er ikke
betalende medlemmer, men fuldt stemme- og opstillings berettigede.
9. Evt.
- Tidspunkt for betaling af kontingent, det blev foreslået af Ane Prip at man specificerede en
skæringsdato. Det blev aftalt at man lægger sig op af betalingsdatoen for de
lægevidenskabelige selskaber, da vi på sigt håber at kontingent betales via disse.

