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Nyt fra bestyrelsen 

 

Kære DRS medlem 

I dette nummer af DRS bladet er det videnskabelige og sociale program til årsmødet 29.-31 

januar 2014 i Odense. 

Mødet afholdes igen i år i samarbejde med dansk selskab for klinisk fysiologi og 

nuklearmedicin. Som noget nyt afholdes DUDS årsmøde fredag d 31. januar i forbindelse 

med DRS’ årsmøde. Praktiske oplysninger om tilmelding mm findes på årsmødets egen 

hjemmeside  www.drs-aarsmoede.dk.  Generalforsamling i DRS afholdes onsdag d 29. 

januar. Vi glæder os til at se mange af vores medlemmer i Odense til januar 

I bladet er endvidere udtalelse fra DRS bestyrelse vedrørende opgaveglidning indenfor 

radiologien. Udtalelsen er også sendt til Sundhedsstyrelsen, LVS, Danske Regioner og 

Dagens Medicin. 

 

DRS' bestyrelse har besluttet at købe online adgang til den nyeste version (2013) af Referral 

Guidelines fra Royal College of Radiology.  Adgangen, som kan anvendes af alle DRS 

medlemmer, opnåes på hjemmesiden: www.irefer.org.uk  med følgende oplysninger: 

Login: formand@DRS.dk  

Password: DRS2013 

 

 På gensyn i Odense. 

 

DRS bestyrelse/ Annika Langkilde 

 

 

ACTA Radiologica  

 
Fra 1. januar 2009 modtager ingen medlemmer papirversionen af ACTA. Alle fuldt 

betalende medlemmer kan nu via hjemmesiden få elektronisk adgang til  online version af 

ACTA Radiologica.  

Klik på logoet for ACTA og herefter kommer man til login. Man logger på ved hjælp af 

medlemsnummer til DRS.  

For lægelige medlemmer er det samme nummer som til lægeforeningen. Herefter vil du få 

tilsendt adgangskode som skal bruges fremover. Ikke-lægelige medlemmer kan få oplyst 

DRS medlemsnummer ved at sende email med forespørgsel til sekretæren sekr@drs.dk 

 

 

Deadline for næste nummer 

 
Næste medlemsblad udkommer ultimo februar 2014. Deadline 31. jan 2014. Indlæg sendes 

til medlemsblad@drs.dk 

 

  

http://www.irefer.org.uk/
mailto:sekr@drs.dk


Dansk Radiologisk Selskab 9. årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 

videnskabelige møde og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs forårsmøde 
Onsdag 29. Januar 2014 

  Fællessessioner DRS og DSKFNM 

 
10.00-10.15 Velkomst ved formændene  

 

 

10.15-12.00 Tværfagligt Symposium 

Chair: Elisabeth Albrecht-Beste, Gentofte 

 

12.00-13.30 Frokost i udstillingslokalet 

  

) 

 

13.30-15.00 Lungecancer udredning og 

behandling 

Diagnostik og pakkeforløb 

Radiologisk diagnostik, nu og i fremtiden (30 min) 

Stefan Harders, OUH  

PET/CT  

14.50-15.45 Kaffe i udstillingslokalet 

15.45-17.15 Lungecancer udredning og 

behandling  

Mediastinal udredning 

Kirurgisk behandling  

Onkologisk behandling (30 min) 

Olfred Hansen, OUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.30-12.00 Frie foredrag  

 Frie foredrag er af 8 minutters varighed med 2 

minutters diskussion.  

Deadline for tilmelding er 10 december 2013 til 

abstracts@drs-aarsmoede.dk 

 

12.00-13.30 Frokost i udstillingslokalet  

 

13.30-14.50 Firmasymposier. Andre foredrag. 

 

Firmasymposium: Cook (30 min) 

 

Øvrige foredrag – to be confirmed 

 

14.50-15.45 Kaffe i udstillingslokalet 

 

15.40-17.20 Firmasymposie. Andre foredrag. 

 

Firmasymposium: TeraRecon (30 min) 

 

Øvrige foredrag – to be confirmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.30-18.30 Generalforsamling i Dansk Radiologisk 

Selskab 

18.45 –  

Socialt arrangement:  

Brandts Klædefabrik – rundvisning i udstillingen 

Efterfølgende spisning på Bryggeriet Flakhaven 

12.45-13.15 Firmasymposium: Philips 

(30 min) 



Torsdag 30. januar - Sal A: DRS 

08.00-08.45 Uddannelsessession for yngre læger 

Mærkelige dimser på knoglerøntgen 

Birthe Højlund Bech, Rigshospitalet 

 

09.00-10.30 Mammografiscreening 

(Arrangeret af Dansk Forening for Mammaradiologi)  

Chair: Ilse Vejborg 

Implementering af det nationale mammografi-

screeningsprogram (25 min) 

Ilse Vejborg, Rigshospitalet 

Oplæg til projekt om individualiseret screening (5 

min)   

Ilse Vejborg, Rigshospitalet 

Phd-projekt om individualiseret screening (15 min) 

Rikke Raas Winkel, Rigshospitalet 

Fremtidens rolle for tomosyntese (30 min) 

Per Skåne, Norge 

Paneldebat og opsamling (15 min) 

10.30-11.30 Kaffe i udstillingslokalet  

11.15-12.45 Prostata  
(arrangeret af Dansk Forening for Onkoradiologi)  

Chair: Birgitte Svolgaard, Herlev Hospital 

Diagnose, stadieindeling og uroligisk behandling af 

prostatacencer. (30 min) 

Klaus Brasso, Rigshospitalet  

Onkologisk behandling ved prostatacancer inkl. 

strålebehandling og kemoterapi (30 min) 

Henriette Lindberg, Herlev 

Avamceret billeddiagnostik af metastaserende 

prostatacancer (30 min) 

Mads Hvid Poulsen, OUH  

12.45-14.15 Frokost i udstillingslokalet  

 

 

 

14.00-15.30 Interventionel radiologi 

Chair: Poul Erik Andersen, OUH 

Embolisering, materialer og anvendelse ved akutte 

traumatiske blødninger. (30 min) 

Poul Erik Andersen, OUH 
Interventionel onkologi – nationale guidelines og 

status i Danmark. (30 min) 

Dennis Tønner Nielsen, Århus Universitetshospital 
Akut EVAR ved rumperet abdominalt 

aortaaneurysme (30 min)  

Stevo Duvnjak, Odense Universitetshospital 

15.30-16.15 Kaffe i udstillingslokalet 

16.15-16.45 Firmasymposium: Bracco (30 min) 

 

Sal B: DSKFNM 

09.15-10.45  Inflammation og infektion 

 
Afventer endeligt program 

 

 

 

10.30-11.30 Kaffe i udstillingslokalet  

11.30-13.00 Lungecancer udredning 

Regional funktionsvurdering 

Comorbiditet vurdering 

Planlægning af stråleterapi 

 

12.45-14.15 Frokost i udstillingslokalet  

14.15-15.45 Interventionel nuklearmedicin 

SIRS af levermetastaser 

Ra-223 af knoglemetastaser 

PRRT 

15.30-16.15 Kaffe i udstillingslokalet  

16.15-17.45 Udredning af knoglemetastaser 

Afventer endeligt program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterudstillingen: 

 

15.30-17.00 Postersession  

Else Danielsen, Rigshospitalet,  Susanne Rasmussen, 
Gentofte Hospital og Erik Morre Pedersen, Aarhus 

 

 

 

 

 

  

13.15-13.45 Firmasymposium: Siemens  

Innovations in Dual Source CT (30 min) 

Thomas Flohr 

19.00-01.00 Socialt arrangement på hotellet: 

Festmiddag efterfulgt af dans til levende musik  



 
 
Fredag 31. januar- Sal A: DRS 

08.45-10.15  

7T og PET/MR - nyeste udvikling indenfor MR 

(arrangeret af Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk 

Resonans) 

Chair: Anders Fogh Christenen, Bispebjerg hospital 

Potential of 7T MR for in vivo imaging of the human 

brain (45 min) 

Hartwig Siebner, Hvidovre 

PET/MR – fysik, forskning, klinik (45 min) 

Adam Espe Hansen, Rigshospitalet 

                       10.15-11.00  Kaffe i udstillingslokalet 

 

11.00-12.00  Ryglidelser 

Chair: Joan Solgaard & Hanne Albert 

Antibiotika ved Modic forandringer og rygsmerter 

efter prolaps 

Joan Solgaard og Hanne Albert 

     

12.00-13.15 Frokost i udstillingslokalet  

 

 

 

13.15-14.45 Colo-rektal cancer 

Key points in tumor detection, characterization and 

staging (45 min) 

 

+ flere ( to be confirmed)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sal B: DSKFNM 

10.30-12.00 DSKFNM årsmøde 

SPECT/CT af parathyreoidea 

SPECT/CT af knogler, perifere ledlidelser 

SPECT/CT af sentinel nodes 

12.00-13.15 Frokost i udstillingslokalet  

13.00-15.00 DSKFNM årsmøde 

SPECT/CT af lunger 

(SPECT/CT af NET – MIBG, octreoscan) 

SPECT/CT af børn, 30 min, 

CT evaluering ved SPECT/CT 

 

 

 

 

Sal C                       DUDS Forårsmøde 

9.00-12.00  
DUDS symposium om image fusion/elastografi, incl. 

hands-on 

Elastography of the liver (45 min) 

Mireen Friedrich-Rust, Tyskland 

Pause 9.45-10.00 

Elastography of the thyroid gland (30 min) 

Mireen Friedrich-Rust, Tyskland 

Hands-on: Elastografi (90 min) 

12.00-13.15 Frokost i udstillingslokalet  

13.15-15.00  

DUDS symposium image fusion/elastografi, incl. 

hands-on – specielt small parts 

Image fusion (30 min) 

TBD 

Elastografi og MSK (30 min) 

Michel Court-Payen, Gildhøj 

Hands-on: Image fusion og elastografi (75 min)

 

12.30-13.00 Firmasymposium: AGFA (30 min) 
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Indkaldelse til DRS ordinær generalforsamling 2014 

 
 

29. Januar 2014 kl. 17.30 Hotel Radisson Blu H.C Andersen Hotel, Odense 

 

Foreløbig dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formandens beretning 

 

3. Beretning fra udvalg 

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab 

 

5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent 

 

6. Rettidigt indkomne forslag 

 

7. Valg til bestyrelsen  

 

Erik Morre Pedersen ønsker at fratræde bestyrelsen. 

Medlemmer der er interesserede i at stille op til bestyrelsen bedes kontakte DRS 

på email sekr@drs.dk senest d 9/12 2013. 

 

8. Valg af revisor og suppleant 

 

9. Eventuelt.  

 

Eventuelle forslag til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 1. januar 

2014 

Email: sekr@drs.dk 

 

 

Vel mødt 

 

Annika R Langkilde 

Formand 

  

mailto:sekr@drs.dk
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Kurser 
 

Du kan se listen over kurserne på www.drs.dk med links til kursusudbyderne 

 

2013: 

 

31. oktober 2013: E-kursus. Neuroonkologi: Pakkeforløb - udredning - opfølgning 

Arrangør: Dansk Neuroradiologisk Selskab, Aarhus. 

 

7. november + 21. november 2013: Møder i REM Øst, Gentofte Hospital. Fuldt program 

kan ses på www.drs.dk 

 

6. november + 20. november 2013: REM Vest, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade. 

Fuldt program kan ses på www.drs.dk 

 

21. - 22. november 2013: Endoscopic Treatment of Pre-malignant and Malignant Lesions in 

the GI Tract. International Symposium. Hindsgavl Castle, Denmark.   

 

2014: 

 

29.-31. januar 2014 - DRS Årsmøde: Odense. Mødet holdes igen sammen med Dansk 

Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin, og denne gang tillige med Dansk 

Ultralyddiagnostisk Selskab. Oplysninger kommer på årsmødets egen hjemmeside www.drs-

aarsmoede.dk 

 

6-10 marts 2014: ECR 

 

 
 

24.-28. marts 2014: Musculoskeletal Ultrasound. Entabeni, Sydafrika. 

 

26.-28. maj 2014: Euroson 2014 (26th Congress of the European Federation of Societies for 

Ultrasound in Medicine and Biology). Tel Aviv, Israel. 

 

http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/ecr_2014.htm
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Udtalelse fra Dansk Radiologisk Selskab (DRS) vedrørende opgaveglidning i 

radiologien i form af beskrivende radiografer. 
Oktober 2013 

 

Bestyrelsen i DRS har igennem et års tid arbejdet med at belyse konsekvenserne af at indføre 

beskrivende radiografer, som skal kunne granske og beskrive visse typer af 

røntgenundersøgelser. 

 

Der foreligger nu en udtalelse fra bestyrelsen i DRS. Udtalelsen er bl.a. baseret på resultater 

fra en spørgeskemaundersøgelse udført ultimo 2012 af DRS. Sidstnævnte kunne vise, at der 

ikke er entydig holdning for eller imod opgaveglidning blandt selskabets medlemmer. En 

overvejende del vurderede dog, at indførelse af beskrivende radiografer ville få negativ 

indflydelse på uddannelse af radiologer. DRS vil derfor fremover fokusere på dette og i det 

hele taget følge udviklingen tæt. 

 

Udtalelse fra bestyrelsen, Dansk Radiologisk Selskab vedrørende 

beskrivende radiografer.  
 

Danske Regioner har besluttet at støtte etableringen af landsdækkende uddannelser til 

beskrivende radiograf.  Uddannelsen er allerede oprettet på Syddansk Universitet og 

Professionshøjskolen Metropol i form af en overbygning til den eksisterende 

radiografuddannelse.  

 

Dansk Radiologisk Selskab er både bekymret og uforstående overfor dette initiativ. 

Vi er bekymrede, idet vi forventer, at initiativet vil medføre en kvalitetsnedgang i de 

radiologiske beskrivelser. Vi mener, at radiologiske undersøgelser som udgangspunkt skal 

beskrives af radiologer. Alene denne speciallægeuddannelse med sin brede lægelige 

grunduddannelse og den efterfølgende teoretiske og praktiske specialisering kan sikre højeste 

kvalitetsniveau.  
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Vi er bekymrede over udsigten til, at introduktions- og hoveduddannelsessøgende i 

diagnostisk radiologi skal konkurrere med beskrivende radiografer under disses praktiske 

del af uddannelsesforløbet. Herved mister de uddannelsessøgende læger noget af den vigtige 

supervision, som kendetegner den radiologiske speciallægeuddannelse.  

 

Vi er uforstående overfor Danske Regioners initiativ, idet der ikke er et dokumenteret behov 

for beskrivende radiografer hverken på kort eller på lang sigt jvf. sundhedsstyrelsens 

lægeprognose for 2012-2035 af 14.feb 2013. Af denne fremgår det for eksempel, at der vil 

ske en stigning i antallet af speciallæger i radiologi fra 484 i 2012 til 617 i 2025. Endvidere 

er der ikke dokumentation for faglig eller økonomisk gevinst ved at indføre beskrivende 

radiografer.  

 

Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab har yderligere bemærket, at der ikke har været 

deltagelse af læger i den gruppe nedsat af regionerne, som har udarbejdet forslaget til 

uddannelsen.  

 

Dansk Radiologisk Selskab anerkender, at opgaveglidning kan være løsningen på et 

rekrutteringsproblem i Sundhedsvæsenet, og har kunnet løse lokale problemer; men vi mener 

ikke, at der i vores speciale på sigt findes et reelt rekrutteringsproblem. Vi vil derfor henstille 

at uddannelsen til beskrivende radiograf ikke udvides til at omfatte andre områder af 

radiologien end allerede etableret, samt at behovet for uddannelsen løbende vurderes i lyset 

af udviklingen i den radiologiske speciallægedækning sammenholdt med udviklingen i 

behovet for radiologiske ydelser.  

 

Dette kan selvsagt ikke gøres uden medvirken af radiologer, og Bestyrelsen for Dansk 

Radiologisk Selskab stiller sig herved til rådighed for at deltage i dette fremadrettede 

arbejde.  

 

Bestyrelsen 

Dansk Radiologisk Selskab 

 

 

 

DRS årsregnskab 2012: 

Ved en fejl manglede de sidste 3 sider af årsregnskabet i forårsudgaven 2013 af 

medlemsbladet. Dette beklager vi og bringer hermed de manglende sider. 

Man kan se det samlede regnskab på vores hjemmeside (www.drs.dk). Det nye regnskab vil 

blive præsenteret på årsmødet i januar 2014.

http://www.drs.dk/


Resultatopgørelse, Kursusdeltager pr. 31 . august 2012 Sidel

I ndtægter Ku rsusdeltagere :

lndtægter

Ud g ifter ku rsusdeltagere :

Hoteludgifter
Udflugter
Fest
I alt

Udgifter Foredragsholdere:
Foredragsholdere
Tilskud . Lægevidenskabelige
Selskaber LVS (tidligere DMS)
Rejseudgifter
Hoteludgifter
Sociale arrangementer
Gaver
lalt

Udgifter Arrangører:
Hoteludgifter
Sociale arrangementer
Rejseudgifter

Kontorartikler-Pc-udstyr

Sekretærassistance

Regnskabsassistance
lalt
50% til Udstillere

Udgifter i alt

76.021.
-17 000

498.840
61.475

I 18.65'1

678.966 678.966

59.021

24.402
20.440
29.782
4.918

138.563 138.563

8.401
21.794

388

5.031

5.000

16.667

57.281
-28.640 28.641

846.170

657.675

-846.170
-188.495

-188.495

Underskud Kursister



Resultatopgørelse, Udstillere Pr. 31. august 20'12
Overført fra side 1

lndtægt Udstillere:
Standleje

Stand-deltagere
Salg parkering
lalt

Udgift Udstillere:
Lokale-hotel udgifter
Sociale arrangementer
Parkering
lalt

Udgifter Arrangører:
50o/o af udgifterne overført fra, arrangører,
kursusdeltagere
lalt

Bankgebyr

Udgifter ialt

Overskud Udstillere lalt:

Overskud Kongres, primær drift

374,350

81.950
5.800

462.100 462.100

187.037
38.437

1.360
226.834 226.834

q
28.640
28.640 28.640

84 84

255.558

Side 2

-188.495

206.542 206.542

18.047



Formueopgørelse pr. 31. august 2012 Side 3

Aktiver:
Debitorer 0

Andre tilgodehavender 0

Likvid beholdning 219.856

Aktiver i alt: 219.856

Passiver:
Egenkapital primo 156.968
Arets overskud 18.047

Egenkapital pr.29.02.2012 175.015

Skyldig moms:
Udgående moms

lndgående moms

Momstilsvar 2012 skyldigt 0

Anden gæld:
Mellemregning D.R.S
Skyldige omkostninger

Anden gæld ialt

Passiver i alt

44.841
q

44.841 44.841

219.856 219.856

Foreningen er ikke registreret som en erhvervsdrivende virksomhed.

København, den.
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Dansk uroradiologisk selskab reaktiveret 
 

Dansk Uroradiologisk Selskab (DURS) stiftet i 1987, er nu reaktiveret og har konstitueret sig 

med nye vedtæger og følgende bestyrelse:  

 

Formand Henrik S. Thomsen: Herlev Hospital  

Kasserer Arne Hørlyck: Århus Universitetshospital Skejby 

Sekretær Peter Sommer Ulriksen: Herlev Hospital  

Karin Kastberg Petersen: Århus Universitetshospital Skejby 

Ole Graumann: Århus Universitetshospital Skejby 

 

Selskabets formål er: 

 At fremme forskning, udvikling og undervisning inden for uroradiologi i bred forstand 

 At repræsentere dansk uroradiologi over for udlandet i udlandet og i Danmark 

 At afholde møder om uroradiologi 

 At optimere uroradiologisk diagnostik og terapi for den danske befolkning, herunder 

harmonisere uroradiologiske undersøgelser 

 At udbrede ESURs guidelines i Danmark 

 

Den 9. maj 2014 afholder DURS sit første årsmøde i Fredericia. Hovedtemaet bliver 

urolithiasis og undertemaet prostata.  

En hjemmeside, hvor selskabets aktiviteter, møder og andet kan følges, er under etablering.  

 

Henvendelse angående medlemskab til sekretær peter.sommer.ulriksen@regionh.dk  

 

 

Foreningen af Yngre Radiologer præsenterer 
FYR-nyt 

 

 Forår 2014 arrangementer: 

o Januar: FYR quiz ved DRS årsmøde – husk at deltage! 

o HRCT thorax ved overlæge Karen Bach – dato ikke fastlagt 

o Et tour de chambre arrangement på din afdeling (foredrag og rundvisning) – 

kontakt gerne bestyrelsen (yngreradiologer@gmail.com) 

 

www.yngreradiologer.dk 

eller find os på facebook: FYR – Foreningen af Yngre Radiologer 

 

 

FYRs bestyrelse 2013-2014 

Charlotte Riis Trampedach  –  Mette Lønstrup Harving  –  Anke Lundstrøm 

Thomas Vejborg  –  Maren Vejby  –  Johanna Mitts  –  Benedicte Lange 

  

mailto:peter.sommer.ulriksen@regionh.dk
http://www.yngreradiologer.dk/
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Nordic Congress of Radiology 2013 

Nordic Congress of the joint Societies of Radiology, Radiography and Medical Physics blev 

afholdt d. 22.-24. maj 2013 i Bergen. Dansk Radiologisk selskab var velrepræsenteret blandt 

foredragsholderne, og der var også mange ikke-nordiske foredragsholdere. Kongressen blev 

afholdt på Hotel Radisson Blu, som ligger ud til Bryggen. Bryggen er en del af Bergens 

havnefront, så i pauserne var der rig mulighed for at gå på opdagelse i den gamle Hansestad. 

I tilkøb regnede det stort set ikke i de tre dage kongressen varede, og da det som bekendt er 

et særsyn på de kanter, var der masser af liv i byen. Konferenceprogrammet bestod af en 

blanding af ”refresher courses”, ”scientific sessions” og større tværgående diskussionsemner 

som teleradiologiske perspektiver på europæisk plan og avancerede billeddiagnostiske 

teknikkers brugbarhed i den kliniske hverdag. 

Af de danske foredragsholdere vil vi nævne Kasper Gosvig, Herlev Hospital, der holdt et 

spændende oplæg med titlen ”Femoroacetabular impingement- etiological and clinical 

aspects”, hvor sammenhængen mellem symptomer og kliniske samt radiologiske fund ved 

CAM- og PINCER-impingement blev belyst. I samme session gennemgik Sonia Branci, 

Rigshospitalet, den eksisterende videnskabelige litteratur om radiologiske fund ved symfyse- 

og adduktor-relaterede lyskesmerter hos idrætsudøvere. 

Desuden holdt Lise Loft Nagel, Aarhus 

Universitetshospital, et spændende oplæg med 

titlen ”The dead on arrival trauma pt – findings 

and benefits of virtual CT autopsy”, om hvordan 

postmortem CT-skanninger kan bruges 

retsmedicinsk, og at det i Danmark bl.a. er 

blevet brugt til at afklare, hvem der styrede en 

flyvemaskine i ulykkesøjeblikket. 

Selv var vi med for at repræsentere Dansk 

Radiologisk Selskab ved den årligt 

tilbagevendende ”Case Competition”, hvor alle 

de nordiske lande kan stille op med op til to repræsentanter. Prisen for bedste oplæg gik i år 

til svensk side for en kasuistik om ”bevægelige jejunum divertikler”. 

Begge aftener blev der afholdt sociale arrangementer, første aften i form af en uformel 

reception med stående buffet, hvor der var rig mulighed for at hilse på kolleger fra de andre 

nordiske lande. Den anden aften var der festmiddag med uddeling af priser for bl.a. bedste 

poster og bedste publikation blandt de deltagende radiografer. Forfatteren Gunnar Staalesen 

diverterede mellem retterne med oplæsning fra en af sine romaner om privatdetektiven Varg 

Veum og leverede også anekdoter om Bergens historie og indbyggere. Vi vil til slut gerne 

takke Dansk Radiologisk Selskab for støtte til deltagelse i case-konkurrencen ved 

kongressen.  

Jill Rachel Mains og Jonathan F. Carlsen 
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Mødet afholdes på Hotel Radisson Blu H.C. Andersen 

(www.radissonblu.dk/hotel-odense) 

 

DRS har forhåndsreserveret et antal værelser til deltagerne. Kursisterne skal selv booke 

værelser og anvende det registreringsskema som ligger tilgængeligt på hjemmesiden. De 

værelser som ikke er booket inden 2. januar 2014 frigives til anden side. 

 

Registreringsgebyrer: 

 t.o.m 5.1.14      Efter 5.1.2014 

Hele årsmødet 3400 3550 

Onsdag + torsdag inkl. onsdag 

aften 

2250 2350 

Torsdag + fredag inkl. festmiddag 

torsdag 

2700 2800 

Dagkort onsdag eller torsdag 1175 1250 

Dagkort fredag 1025 1100 

Onsdag aften 375 400 

Festmiddag torsdag 775 825 

 

Afbudspolitik:  

Ved skriftligt afbud senest 11. december 2013 til info@drs-aarsmoede.dk refunderes hele 

registreringsgebyret.  

Ved skriftligt afbud senest til 11.1.2014 til info@drs-aarsmoede.dk refunderes 

registreringsgebyret minus et administrationsgebyr på 300 kr. 

Efter 11.1.14 kan registreringsgebyret ikke refunderes.  

 

Socialt arrangement onsdag den 29.1.2014: 
18:45: Rundvisning på kunsthallen Brandts:  

www.brandts.dk/da/ 

 

20:00: Middag i Bryggeriet FLAKHAVEN: 

www.bryggeriet.dk/dk/bryggerierne/flakhaven-odense 

 

Festmiddag torsdag 30.1.2014 19:00: 

Festmiddag på hotellet med efterfølgende levende musik og dans. Velkomstdrink, 3 retter 

mad og vin ad libitum under middagen. 

East Coast Jazzband spiller. Orkesteret spillede også sidste år i Århus. 

Bandets hjemmeside: www.ecoast.dk/ 

 

Detaljer om arrangementet kan læses på årsmødets hjemmeside: 

www.drs-aarsmoede.dk 
 

Martin Lundsgaard Hansen


