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Indkaldelse til 
 

Ordinær Generalforsamling 
I Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 

 

Torsdag den 18/3 2010 kl 15:30 i foredragssalen, Bygning 43, Statens Seruminstitut 

 

 

 

Generalforsamlingen forudgås af et videnskabeligt møde 15:00 – 15:30: 
Zhijun Song (ny kursist): 

"Effects of ginseng on biofilm and motilities of Pseudomonas aeruginosa" 

 

 

DAGSORDEN 

 

  1. Valg af dirigent 

  2. Beretning fra formanden, herunder optagelse af nye medlemmer 

  3. Beretning fra udvalgene 
a)  Uddannelsesudvalget 

b)  Sundhedsstyrelsens inspektorordning 

c) Arbejdsgrupper og udvalg med DSKM repræsentation 

  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
 a)  DSKM (Hanne Holt) 

 b) Dansk-Fransk Komité Paul Horstmann (Knud Siboni) 

  5. Fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 300,- pr. år 

  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 
 Bestyrelsen foreslår ændringer i lovene for DSKM, se vedlagte lovforslag. Den 
vigtigste ændring er en ophævelse af 2-års reglen, så umiddelbart medlemskab bliver 
muligt for læger med interesse for klinisk mikrobiologi 

Medlemmers forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 
indgives til bestyrelsen, ledsaget af en motivering, senest to uger inden generalforsamlingen 
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  7. Valg til bestyrelsen 
 Hanne Holt er på valg og kan ikke genopstille. Bestyrelsen foreslår Mette Damkjær-
Bartels som nyt bestyrelsesmedlem 

  8. Eventuelt valg til udvalg og andre tillidsposter. 
 a)  Tilforordnede i uddannelsesspørgsmål. 

Jens Otto Jarløv er på valg og kan ikke genopstille. Bestyrelsen foreslår Bettina Lundgren 
som ny tilforordnet 

Suppleant Jørgen Prag er på valg og genopstiller 

Suppleant Jens K. Møller er på valg og kan ikke genopstille. Bestyrelsen foreslår Hanne 
Holt som ny suppleant for tilforordnet i uddannelsesspørgsmål 

 b) Uddannelsesudvalget. 

Kristian Schiønning, formand, er på valg og kan ikke genopstille. Bestyrelsen foreslår 
Marianne Krag-Thomsen som formand for uddannelsesudvalget og hovedkursusleder for 
DSKM. Xiaohui Chen Nielsen er på valg og kan ikke genopstille. Bestyrelsen foreslår 
Barbara Julian Holzknecht som nyt medlem af uddannelsesudvalget. Som repræsentanter 
for uddannelsesregionerne har bestyrelsen udpeget Lene Nielsen (uddannelsesregion øst), 
Flemming Schønning Rosenvinge (uddannelsesregion syd) og Lise Kristensen 
(uddannelsesregion nord). 

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
 Besyrelsen foreslår genvalg af Ram Dessau og Dennis Hansen som revisorer, og 
Brian Kristensen og Anne Kjerulf som revisorsuppleanter 

 10. Eventuelt. 


