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Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Urogynækologisk Selskab fredag den 9. januar 2009 kl. 16.15  i 

Store Auditorium på Herlev Sygehus. 

Der refereres til dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

Torsten Sørensen (TS) blev enstemmigt valgt til dirigent af generalforsamlingen. TS erklærede 

generalforsamlingen for lovlig og rettidig indkaldt i henhold til vedtægterne.  

2. Formandens beretning  

Gunnar Lose (GL) bød som afgående formand velkommen til generalforsamlingen med ordene:  

 ”Dette er formentlig den korteste beretning jeg har givet i dette selskab” men også den mest vemodige. 

”Dette er formentlig ene og alene et udtryk for at DUGS kører godt! 

 GL overgik herefter til sin beretning.  

 Årsmødet:  

Der har i år været 110 registrerede deltagere samt 11 udstillere. Dette er en lille nedgang i deltager antallet, hvilket 

bestyrelsen må vurdere i det kommende år, hvorvidt dette skal give anledning til nye overvejelser for det næste 

årsmøde. 

Bestyrelsen 2008-2009 

Der har i år været afholdt 3 møder i Odense. ”Det har været dejligt at arbejde i denne bestyrelse, hvor alle brænder 

for det urogynækologiske speciale”. TS er trådt af som sekretær og Mette Bing er tiltrådt og har gjort det rigtig flot. 

Arbejdsgrupper under DUGS 

Martin Rudnicki har på årsmødet i dag redegjort for spørgeskema- gruppens arbejde og kommende tiltag samt 

konkrete planer for formidling af resultatet. Søren Brostrøm har på vegne af kursusudvalget berettet om aktiviteter i 

det forgangne år samt planlagte temadage for 2009 for henholdsvis kontinensygeplejersker  samt workshop ”state-

of-the-art anno 2009” for medlemmer, som interesserer sig for prolaps kirurgi. Der forventes minimum 50 

deltagere til arrangementerne, respektivt. Den kommende bestyrelse kan overveje, hvorvidt man i det kommende år 

skal etablere en guideline gruppe. Der skal udarbejdes 3 guidelines og der efterlyses minimum 4 personer til hver 

gruppe.   

DUGS-Nyt 

TS har overtaget ansvaret for DUGS-nyt efter Overlæge Lars Alling Møller RH-Frederiksberg Hospital. 

Produktionen er flyttet til Kolding på grund af et konkurrencedygtigt tilbud med anslået nedslag i prisen på 

kr.10.000 pr udgivelse. 

DUGA 

Duga-databasen er i år rykket til Skejby og epidemiolog Ulrik Kesmodel Sundhedsvidenskabeligt Institut- Århus 

Universitet, er en værdig arvtager til det store arbejde med databasen efter Overlæge Lasse Råbjerg, Odense 

Universitets Hospital. Dagens præsentation af status for den kliniske database afslører plads til forbedringer bl.a. 

med diskussion og afstemning af indikatorerne for standarderne. Det er væsentligt at indikatorerne vi måler 

kvaliteten på giver mening!  

ICS 



Freden har sænket sig over ICS og aktiviteter samt antallet af delegerede er mod forventning stigende. Søren 

Brostrøm er valgt ind i Scientific Committee , og vi er således flot repræsenteret. 

3. Beretning fra udvalg 

Se ovenstående 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

Ikke gennemførbart på grund af akut afbud fra kassereren. Generalforsamlingen gav bestyrelsen myndighed til at 

godkende regnskabet ved næstkommende bestyrelsesmøde. Regnskabet kan på opfordring publiceres i DUGS-Nyt. 

5. Kassereren fremlægger forslag til budget og kontingent for det følgende år 

Udgår i henhold til ovenstående! Aktuel formue 2009 er opgjort pr 1 januar til 330.000 D.Kr 

6. Valg af formand 

GL træder tilbage og Susannes Axelsen (SA), der i øjeblikket er næstformand forslås til formandsposten af 

bestyrelsen. Der er ikke indkommet andre forslag til dirigenten, hvorefter Overlæge Ph.d Susanne Axelsen. 

Gynækologisk afdeling Århus Universitetshospital-Skejby, enstemmigt vælges til formand for DUGS. Susanne 

Axelsen modtog valget og takkede på vegne af DUGS og kollegaer GL for en stor personlig indsats for 

urogynækologiens fremme såvel nationalt som internationalt. GL har ligeledes gennem årerne været initiativtager 

på utallige projekter og forgangsmand hvad angår uddannelse og forskning i urogynækologien. GL er forfatter på et 

uhørt antal artikler og andre produktioner og GL`s inspiration og erfaring har været uvurderlig i opbygningen af 

DUGS. Vi håber, vi fortsat kan trække på din fantastiske erfaring i det fremtidige arbejde! Tak for det…. 

Efter indstillingen fra bestyrelsen valgtes Gunnar Lose enstemmigt til æresmedlem af DUGS, som erkendelse for 

en ganske særlig og ekstraordinær indsats for Urogynækologien I Danmark! Tillykke med det! 

 

7. Valg til bestyrelsen 

Kasser Professor Steen Walter Odense Universitetshospital er på valg og accepterer gerne genvalg. Som erstatning 

for Susanne Axelsen som hidtil har fungeret som næstformand blev der udpeget en ny kandidat til bestyrelsen. 

Overlæge Ph.d Søren Brostrøm Glostrup-Herlev Hospital blev foreslået. Dirigenten konstaterede, der ikke var 

indkommet andre forslag hvorefter henholdsvis Steen Walter og Søren Brostrøm blev valgt og accepterede valget. 

Bestyrelsen vil konstituere sig på først kommende bestyrelsesmøde d. 3. februar 2009 kl. 16.30 ved restaurant 

Kvægtorvet i Odense. Bestyrelsen anno 2009 består således af  

Formand 

Overlæge Ph.d. Susanne Axelsen. Gynækologisk afdeling Århus Universitetshospital-Skejby, 

 Medlemmer 

 Professor Dr. Med Steen Walter, Urologisk afdeling Odense Universitetshospital 

 Overlæge Ph.d. Søren Brostrøm, Gynækologisk afdeling Glostrup-Herlev Hospital. 

 1. reservelæge Ph.d. Mette Bing, Urologisk afdeling Næstved Sygehus 

Forskningssygeplejerske-MPH Bente Thoft Jensen, Urologisk afdeling Århus Universitetshospital-Skejby (BTJ) 

8. Valg til udvalg 

Søren Brostrøm er på grund af det kommende bestyrelses arbejde fratrådt kursusgruppen og  afdelingslæge 

Marianne Glavind Kristensen, Gynækologisk afdeling Århus Universitetshospital (MGK) tiltræder på opfordring af 

generalforsamlingen kursusgruppen og modtager valget. 



9. Valg og revisor og revisorsuppleant 

Ingen ændringer i forhold til tidligere år 

10. DUGS og Dansk Medicinsk Selskab 

( udgår) 

11. Indkomne forslag 

Ingen 

12. Eventuelt 

MGK ønsker, som medlem af styregruppen for guidelines på Hindsgavl, at påpege overfor DUGS`s bestyrelse, at 

det vil være ønskværdigt at DUGS atter vurderer og drøfter muligheden af Hindsgavl grupperne består, og der ikke 

umiddelbart laves parallelle arbejdsgrupper under udarbejdelse af de rekommanderede guidelines. Hindsgavl 

styregruppen finder ikke at beslutningen om at guidelines skal ligge i DUGS-regi er kommunikeret og præsenteret 

på tilstrækkelig vis. MGK anmoder derfor bestyrelsen om at diskutere ovenstående på førstkommende 

bestyrelsesmøde. Dette er hermed ført til protokol og bestyrelsen vil drage ansvar for at bringe ovenstående på  

dagsorden. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav herefter ordet til GL, der henholdsvis takkede for fremmødet og 

ønskede DUGS held og lykke fremover og takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen gennem årerne 
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