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Referat af Dansk Transplantationsselskabs bestyrelsesmøde 27. februar 2014.  

 
Rigshospitalet 2142, biblioteket  

 

Tilstede: Finn Gustafsson (FG), Pernille Van Houten (PVH), Mads Hornum(MH), Allan 

Rasmussen(AR), Claus Bistrup (CB), Michael Perch (MP)(referent) 

 

Afbud: My Svensson (MS) 

 

Dagsorden 

1. Orientering om STS (AR/FG) 

2. Planlægning af årsmøde 

-format 

-sted 

-indhold/tovholdere 

-sponsorer 

3. Kommentarer til organudnyttelsesrapporten 

4. Bestyrelsessammensætning efter årsmødet 

5. Regnskab 2013 

6. Eventuelt  

 

Bestyrelsen konstituerede sig selv med FG som formand og AR som næstformand. 

 

1. AR fremlagde planlægningen af STS.  

a. Hovedlinjerne i programmet er på plads inkl. parallel session. 

b. Økonomien ser ud til at være ok. 

c. Overraskende mange abstrakts er indsendt 

2.  Planlægning af næste Årsmøde 

a. Samme format som foregående år blev valgt. 

b. Enighed om at holde det udenfor RH og valget faldet på Charlottehaven, pga. dette 

måtte dagen ændres til tirsdag, idet der allerede er booket flere af dagene i november. 

c. Dato den 18.11 kl 10-18. 

d. MS ansvarlig for program sammen med FG. 

e. I forbindelse med STS kan vi forhøre os om mulige udstillere/sponsorer til 

Årsmødet. 

f. I 2015 er det selskabets 25års jubilæum.  Det bør markeres og forskellige muligheder 

blev luftet men endnu ikke noget konkret. 

 

3. DTS`s bidrag til Organudnyttelsesrapporten blev skitseret. Rapporten er aktuelt i høring og 

afventer endelig godkendelse. 
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En følge af rapporten er etableringen af en database til registrering af årsager til hvorfor 

organer bliver afvist. 

Bestyrelsen minder om at vi selv har en forpligtelse til at udnytte tilbudte donor organer. 

 

4. Bestyrelsessammensætningen efter næste årsmøde blev drøftet. CB har udstået 2 perioder og 

der skal findes en afløser. 

 

5. Selskabets regnskab blev gennemgået. Der har været udgifter til etablering af en ny 

hjemmeside og indtægterne er reduceret en anelse, dels pga. lidt færre medlemmer, samt 

færre sponsor indtægter på grund af pladsforholdene ved årsmødet.  

 

6. Eventuelt 

Med oprettelsen af den nye hjemmeside, er det ønsket at afskaffe papir kommunikationen 

med selskabets medlemmer. Vi vil derfor, med indkaldelse til årsmødet 2014 sende både 

brev og mail, og dem som ikke har modtaget mail opfordres til at blive registret da den 

fremtidige kommunikation fremadrettet vil foregå elektronisk. 

 

  

Michael Perch  

 


