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Referat fra Ordinær Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, 
afholdt torsdag den 31. marts 2011 kl 15:30 i foredragssalen, Bygning 43, Statens 
Seruminstitut 

Inden generalforsamlingen afholdtes videnskabeligt møde 15:00 – 15:30: 

Didi Bang (ny kursist): ”Tuberkulose i Danmark - hurtige resistensbestemmelse 
metoder og internationale perspektiver” 

 

DAGSORDEN 

  1. Valg af dirigent 

Alice Friis-Møller blev valgt som ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt. 

  2. Beretning fra formanden, herunder optagelse af nye medlemmer 

Formanden aflagde beretning, der henvises til rundsendt udgave. Beretningen blev 
godkendt. 

  3. Beretning fra udvalgene 

a)  Uddannelsesudvalget 

Marianne Kragh Thomsen aflagde beretning fra Uddannelsesudvalget, der henvises til 
rundsendt udgave. Beretningen blev godkendt. 

b)  Sundhedsstyrelsens inspektorordning. 

Der har siden generalforsamlingen i 2010 været afholdt genbesøg på tre afdelinger, KMA 
Hillerød april 2010, KMA Vejle maj 2010, og KMA Viborg november 2010. Alle steder er 
aftalt indsatsområder, men det generelle indtryk er et stort fokus på uddannelse. Vedr. valg 
af inspektorer. Alice Friis Møller (Øst) og Steen Lomborg (Nord) genopstiller ikke, Helga 
Schumacher (Nord) og Pia Littauer (Øst) blev valgt til at erstatte de fratrådte medlemmer. 
Fremover skal der vælges én eller flere juniorinspektorer, der skal deltage i inspektorbesøg 
sammen med to seniore inspektorer; Gitte Hartmeyer (Syd) vil gerne opstille, og når det er 
afklaret om der skal være én per region vil Mette Damkjær Bartels forhøre sig blandt 
kursisterne. Kandidaterne må vælges på næste generalforsamling 2012, men kandidater kan 
godt på nuværende tidspunkt gennemføre SST kursus for inspektor-ordningen, der afholdes 
næste gang i oktober 2011. Det må forventes, at kommende juniorinspektorer er startet på 
hoveduddannelsen, men stadig har et par år til erhvervelse af speciallægeanerkendelse. Det 
forventes at økonomien er som for seniorinspektorer, dvs SST betaler rejse, men 
hjemafdeling betaler løn. Det kan nævnes at KMA Viborg er blevet udnævnt til landets 
bedste uddannelsesafdeling i 2011. 

c) Arbejdsgrupper og udvalg med DSKM repræsentation 

Der henvises til rundsendt udgave. 

  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab 

 a)  DSKM (Mette Damkjær Bartels) 

Kasserer Mette Damkjær Bartels fremlagde det reviderede regnskab. DSKM har flyttet sine 
konti til Lægernes Pensionsbank. Regnskabet blev godkendt. 

 b) Dansk-Fransk Komité Paul Horstmann (Knud Siboni) 
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Knud Siboni fremlagde regnskab for Dansk-Fransk komitë Paul Horstman. Regnskabet 
blev godkendt. 

  5. Fastsættelse af kontingent 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 300,- pr. år.  

Et uændret kontingent, kr. 300,- pr. år blev vedtaget. 

  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne   

7. Valg til bestyrelsen 

 Svend Ellerman-Eriksen er på valg og kan ikke genopstille, og Bettina Lundgren 
trækker sig fra bestyrelsen. Jørgen Engberg og Helga Schumacher blev valgt som nye 
medlemmer af bestyrelsen. 

  8. Eventuelt valg til udvalg og andre tillidsposter. 

 a)  Tilforordnede i uddannelsesspørgsmål. 

Jens Jørgen Christense er på valg og kan ikke genopstille. Helga Schumacher blev valgt 
som ny tilforordnet i uddannelsesspørgsmål. 

Suppleant Jørgen Prag er på valg og blev genvalgt som suppleant for tilforordnet i 
uddannelsesspørgsmål. 

Suppleant Bettina Lundgren er på valg og genopstiller ikke. Michael Kemp blev valgt som 
ny suppleant for tilforordnet i uddannelsesspørgsmål 

 b) Uddannelsesudvalget. 

Michael Pedersen er på valg, genopstiller og blev genvalgt. Niels Nørskov-Lauritsen 
(bestyrelses-repræsentant) og Sanne Kjær Hansen er på valg og genopstiller ikke. Mette 
Damkjær Bartels (bestyrelses-repræsentant) og David Fuglsang blev valgt som nye 
medlemmer til uddannelsesudvalget. Som repræsentanter for uddannelsesregionerne har 
bestyrelsen udpeget Jens Jørgen Christensen (Øst), Flemming Rosenvinge (Syd) og Kurt 
Fuursted (Nord). 

 

 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

 Ram Dessau og Dennis Hansen blev genvalgt som revisorer, og Brian Kristensen og 
Anne Kjerulf blev genvalgt som revisorsuppleanter. 

 

 10. Eventuelt. 

Helle Krogh Johannsen bad om ordet for at takke Svend Ellermann-Eriksen for et stort 
arbejde i bestyrelsen igennem seks år, og Bettina Lundgren for en stor arbejdsindsats 
gennem fem år. 

Ram Dessau udtalte på medlemmernes vegne en anerkendelse af det store arbejde, som 
bestyrelsen udfører. 


