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Høje Taastrup, den 6. september 2022 
 

REFERAT 
MØDE I BESTRELSEN FOR NYREFORENINGENS FORSKNINGSFOND 

 

Tid: Tirsdag den 6. september 2022, kl. 14.00 – 15.00 
Sted: Zoom  

 
DELTAGERE:  

• Malene Deele (Nyreforeningen) 

• Michael Rosenkvist (Nyreforeningen) 

• Jan Thøgersen (Nyreforeningen) 

• Ann Bellis Hansen (Nyreforeningen) 

• Michael Buksti (Nyreforeningen) 

• Henrik Birn (Dansk Nefrologisk Selskab) 

• Vibeke Rømming Sørensen (Dansk Transplantationsselskab)  

• Helle Handler Petersen (Dansk Urologisk Selskab) 
 
 
AGENDA  
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Præsentation af medlemmerne af Forskningfondens bestyrelse 

 
3. Kort om Nyreforeningens Forskningsfond 

 

4. Kriterierne for næste uddeling fra Nyreforeningens Forskningsfond 
 

5. Uddeling af legater fra Nyreforeningens Forskningsfond 2023 
 

6. Eventuelt 
 

7. Næste møde 
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1. Godkendelse af agenda 

 
Malene Deele bød velkommen, og bestyrelsen godkendte dagsordenen uden yderligere 
kommentarer. 
 

2. Præsentation af medlemmerne af Forskningsfondens Bestyrelse 

 
Siden sidste møde, har Danske Nefrologisk Selskab, Dansk Transplantationsselskab og Dansk 
Urologisk Selskab udpeget nye repræsentanter til Nyreforeningens Forskningsfond. Hvert enkelt 
medlem af Forskningsfondens bestyrelse præsenterer kort sig selv, så alle medlemmer kender 
hinanden, og hinandens baggrund.  
 
 

3. Kort om Nyreforeningens Forskningsfond 

 
Landsformand i Nyreforeningen Malene Deele fortalte kort om Nyreforeningens Forskningsfond.  
Forskningsfond har siden 1988 uddelt penge til forskning i nyresygdomme. Fonden blev i sin tid 
grundlag ved hjælp af en kapital på 4 mio. kr. fra John og Birthe Meyers Fond, det er afkastet af 
denne bundne kapital, som fonden hvert år kan bruge til at uddele til projekter, der på kort eller 
længere sigt kan forbedre livsvilkårene for mennesker med nyresygdomme og deres pårørende.  
 
 

4. Kriterierne for næste uddeling fra Nyreforeninges Forskningsfond 

 
Forskningsfondens formål og kriterierne for ansøgningerne er følgende: 

• At yde støtte til forskning i nyre- og urinvejssygdomme 

• At yde støtte til forskning i behandling af nyre- og urinvejssygdomme 

• At yde støtte til formidling om af viden om nyre- og urinvejssygdomme 
 
Forskningsfondens bestyrelse diskuterede, om der var grundlag for, at der i forbindelse med 
åbningen af ansøgningerne til uddelingen i 2023 skulle være et særligt fokus. Bl.a. blev 
hudforandringer før og efter transplantation nævnt. Bestyrelsen var enige om, at fastholde det 
brede fokus i oplægget til ansøgninger for ikke at udelukke eventuelle ansøgere. 
 
I løbet af kort tid vil der blive åbnet for den kommende ansøgningsrunde, og tidsfristen for 
indsendelse af ansøgninger er 31. januar 2023. 
 

5. Uddeling af legater fra Nyreforeningens Forskningsfond 2023 

 
I de seneste par år har uddelingen af legater fra Nyreforeningens Forskningsfond været placeret 
umiddelbart før Nyreforeningens Generalforsamling, som ifølge Nyreforeningens vedtægter er 
placeret tredje lørdag efter påske. Denne dato har flere gange ligget samtidig med Neforlogisk 
Selskabs årsmøde, hvorfor det har været vanskeligt for flere forskere at deltage i uddelingen. 
Malene Deele orienterede derfor om, at Nyreforeningen undersøger, om det er muligt at placere 
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uddelingen på et andet tidspunkt. Emnet er til behandling på næste møde i Nyreforeningens 
Hovedbestyrelse. Fondens bestyrelsen får besked i begyndelse af 4. kvartal om den fremtidige 
placering af uddelingen.  
 

6. Eventuelt 

 
Der var ingen emner til eventuelt.  

 

7. Næste møde 

 
Næste møde afholdes mandag den 13. marts 2023 kl. 14.30 i Århus. Henrik Birn sørger for et 
lokale. Hvis forholdene gør det umuligt at mødes fysisk, så afholdes mødet online. På samme 
måde vil det være muligt at deltage i mødet via online link, for dem der ikke har mulighed for at 
komme til Århus.  
 
Mødet har fokus på følgende: 

• Godkendelse af Forskningsfondens Årsrapport for 2022 (denne udsendes til alle medlemmer af 
bestyrelsen inden mødet) 

• Vurdering af indkomne legatansøger og fordeling af årets legater 
 
Inden næste bestyrelsesmøde indkalder Michael Buksti til en online præsentation af online-
portalen Grant Compass – hvor alle ansøgninger ligger. Præsentationen forventes at tage en halv 
time. Alle nu, har alle nye medlemmer af bestyrelsen modtaget et aktiveringslink til portalen.  
 
Alle fremtidige online-møder afholdes på Microsoft Teams.  
 


