
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Transplantations Selskab onsdag den 1/3-2017 

Tilstede:  Allan Rasmussen, Michael Perch,  Mette Gottlieb, Ulla Mølgaard, Pernille Koefoed Nielsen og 

Vibeke Rømming Sørensen. Afbud fra Helle Thiesson og Finn Gustafsson 

Planlægning af Årsmøde:  

Program: 

Foredragskonkurence: samme procedure som sidste år. Præmie som sidste år: 10 000 kr til forskning som 

selskabet finansierer.  

Emne 1: Transplantationsimmunilogi/monitorering af immunsuppresion: ansvarlig for emnet: Pernille.  

Allan kontakter Cathrine Wood fra Oxford som kunne være den ene foredragsholder. Vi prøver om vi kan få 

en hurtig afklaring på dette og evt. kan lægge datoen for møde efter dette.  

Evt noget om Torque teno virus: Michael Perch  

Emne 2 : Recidiv af grundsygdom. Ansvarlig: Michael Perch- evt med hjælp fra Finn 

Generalforsamling:  dagsorden planlægges ved næste bestyrelsesmøde  

Middag fra ca. kl 18- mindreekstrabetaling for 2-retters middag i forlængelse af dagsarrangement som DTS 

betaler for.  (dagsarrangement ca 700 kr pr person, med middag ca 900 kr pr person) 

Vibeke  kontakter LIF for at høre om vi sidst år havde alle de sponsorer som lokalet havde plads til. Hvis 

ikke, vil vi evt. selv minde de forskelige firmaer om at de kan tilmelde sig med en stand hos LIF.  

Dato: enighed om at vi stiler mod en onsdag eller en torsdag i forventning om at flere vil deltage i 

middagen hvis det ikke er en fredag som sidste år.   

Status pr 2/3: Charlottehaven er allerede booket på flere at de datoer vil talte om ved mødet. Vi har 

forhåndsbooket onsdag den 25/10. Så snart Allan har hørt fra Cathrine Wood fastlægges endelig dato.  

Næste bestyrelsesmøde:  det har været rigtig svært at finde en dato hvor alle kunne deltage, derfor 

forsøger vi at palnlægge det allerede nu.   De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kan alle 

ONSDAG den 7 juni kl 16.  

Såfremt Helle og Finn også kan, fastholdes denne dato.    

ESOT 2019:  

Allan, Michael og Vibeke holder møde med Anna-Lise fra ESOT kontoret torsdag den 30/3 fra kl 10.00, mhp 

på at få afklaret hvilke opgave vi som lokal organisationskomite forventes at stå for.  


