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Dansk Transplantations Selskab (DTS) 
Generalforsamling d. 01.12.2020  

Kl. 17.00-17.30 
Virtuelt møde (Zoom)  

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Mads Hornum, som blev valgt  

 
2. Formandens beretning:   

• Selskabets aktiviteter har været begrænset af COVID-19. Bestyrelsen har kun holdt et 
enkelt fysisk møde, mens øvrige møder har været virtuelle.  

• Videnskabelige/faglige møder: Selskabets forårsmøde blev aflyst, mens bestyrelsen 
besluttede at gennemføre årsmødet og generalforsamlingen som et virtuel Zoom 
møde, hvor den faglige/videnskabelige del af programmet blev afholdt i en 
tidsreduceret udgave pga. den nye mødeform. For første gang blev der som del af 
årsmødet afholdt en session for sygeplejersker på initiativ af bestyrelsesmedlem Rikke 
Christensen (transplantationskoordinator). Der har været stor interesse med stor 
mødetilslutning for både sygepleje- og lægedelene af programmet, og der skal derfor 
arbejdes videre med den virtuelle form fremadrettet i et eller andet omfang. 

• Selskabets deltagelse i udvalgsarbejde: 
o Der er på infektionsmedicinsk initiativ nedsat en arbejdsgruppe med formålet at 

udarbejde nationale retningslinjer for vaccination af transplantationspatienter. 
Bestyrelsen for DTS har indstillet bestyrelsesmedlem Jans Carstens, som 
repræsentant for DTS. 

o Dansk Center for Organtransplantation: Tidligere DTS bestyrelsesmedlem 
Pernille Kofoed-Nielsen har repræsenteret DTS i 2020. 

• Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem Ulla Møldrup for hendes indsats i 
bestyrelsesarbejdet og selskabets nye sekretær Helle Bruunsgaard for at tiltræde og 
hendes indsats med at arrangere årsmødet. 

 
3. Sekretæren fremlagde: 

• Regnskab for 2019 – der foreligger som i de foregående år et planlagt underskud som 

følge af kapital tilført efter STS i København. Regnskabet er godkendt Mads Hornum og 
Claus Andersen, der er valgt på selskabets generalforsamling i 2019 for en to-årig 
periode. 
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• Status for medlemmer og nye medlemsansøgninger: 10 nye ansøgere. Alle godkendt. 
 

4. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – vedtaget  
 

5. Valg til bestyrelse:  

• Følgende medlemmer er på valg: 
o Jan Carstens valgt i 2018 – genvalgt 
o Ulla Møldrup - kan ikke genvælges 
o Karin Skov, Nyresygdomme, Aarhus Universitets Hospital - nyvalgt  

• Øvrige bestyrelse (ikke på valg) 
o Michael Perch (formand) valgt i 2019  
o Vibeke Rømming Sørensen (næstformand) valgt i 2019  
o Paul Krohn valgt i 2019   
o Hans Eiskjær valgt i 2019 
o Rikke Christensen valgt i 2019  

 
6. Evt. – Ingen bemærkninger 
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