Referat af Generalforsamling i DSKM 25. marts 2004
1. Valg af dirigent
Bettina Lundgren blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt
rettidigt og ifølge lovene.
2. Beretning fra bestyrelsen
Jens Møller aflagde beretning fra bestyrelsen. Han gennemgik hovedtrækkene i den skriftlige
beretning. Som noget nyt nævnte han efteruddannelsesdagen, der var en stor succes, og som
selskabet vil stræbe mod fremover at afholde en gang årligt. DSP er blevet nedlagt som
paraplyselskab, og DSKM er derfor ikke længere født medlem, men de enkelte DSKM medlemmer
må fremover indmelde sig individuelt hvis de fortsat ønsker at være medlem af DSP.
Birgitte Korsager spurgte til arbejdsgruppen vedr. overlægers involvering i EPJ. Arbejdsgruppen
refererer ikke direkte til DSKM men Thøger Gorm Jensen oplyste, at der hidtil kun er blevet
diskuteret overordnede spørgsmål på møderne og ikke emner, der direkte vedrører DSKM.
Hans Jørn Kolmos efterspurgte en holdning hos selskabet til klinisk mikrobiologi i de nye
landsregioner. JKM svarede at punktet netop var blevet diskuteret i bestyrelsen. Det er blevet
besluttet at invitere repræsentanter fra alle de KMAer, der ønsker det samt SSI, YM og KMO til at
deltage i en arbejdsgruppe. Gruppen skal blandt andet forholde sig til nærhedsprincippet og definere
hvad god klinisk mikrobiologi er. Arbejdet forventes afsluttet til efteråret inden regionsrådene går i
gang med at arbejde. Arbejdet skal afsluttes med en rapport, der også skal kunne læses af de
regionale råd. Det blev understreget at arbejdsgruppens kommisorium ikke omfatter et forslag til
organisering indenfor regionerne.
Der var herefter en del kommentarer og diskussion vedrørende oplægget, som dog ikke blev ændret.
KMAerne vil således snarest muligt modtage en invitation til at deltage i arbejdsgruppen.
3. Beretning fra udvalgene
a) Uddannelsesudvalget. Uddannelsesudvalgets formand Helle Krogh Johansen
gennemgik beretningen. Hun takkede medlemmerne af udvalget og
delkursuslederne ved A-kursus for deres store arbejde. Hun nævnte også
efteruddannelsesdagen, der fik en meget fin evaluering. Næste
efteruddannelsesdag bliver holdt den 10. november 2005. Sundhedsstyrelsen har
meddelt at de ikke vil støtte prægraduate kurser. I stedet har region nord og syd i
fællesskab afholdt et prægraduat kursus. Dette afførte en diskussion omkring
finansiering af sådanne kursus med henblik på om DSKM skal give støtte til, at
introlægerne kan deltage i et sådant kursus på tværs af uddannelsesregionerne
eller, om afdelingerne selv må betale til introlægernes uddannelse.
b) Bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger. Der er ikke længere nogen
kontaktperson, idet denne er erstattet af de mange personer på sundhedsstyrelsens
liste vedr. bedømmere til overlægestillinger. Dette punkt er derfor afløst af en
udveksling af erfaringer i stedet for en egentlig beretning. Bente Gahrn-Hansen
opfordrede til. at ansøgere til overlægestillinger husker at udforme deres
stillingsansøgning under hensyntagen til de 6 kompetencer. Der findes en skabelon
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside beregnet til brug ved vurdering af ansøgninger.
Ansøgere til stillinger opfordres til at skaffe sig kendskab til denne inden de
udformer deres ansøgning, idet det vil lette arbejdet med senere hen at vurdere
ansøgningerne. Det blev foreslået eventuelt at henvise til sundhedsstyrelsens
skabelon ved stillingsopslag.
c) Udvalg til bedømmelse af ansøgere til undervisningsstillinger. Der har i år
været en ansøger mere end der var stillinger til. En af ansøgerne var ikke formelt
kvalificeret og kom derfor ikke i betragtning. Der var således pladser til alle

kvalificerede ansøgere. Det var i øvrigt stort set muligt at opfylde ansøgernes
ønsker med hensyn til uddannested.
d) De videnskabelige selskabers tilforordnede i uddannelsesspørgsmål tidligere
tilforordnede til specialistnævnet. Jens Møller havde kontaktet Jens Otto Jarløv.
Der har ingen henvendelser været fra sundhedsstyrelsen i løbet af det forløbne år..
e) Sundhedsstyrelsens inspektorordning. Alice Friis Møller omdelte og
gennemgik inspektorernes beretning. Se vedlagt kopi. I 2005 får Rigshospitalet og
Herlev besøg af inspektorerne.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
a) Brian Kristensen fremlagde DSKMs regnskab for 2004 (vedlagt). Der har i 2004
været et underskud på ca 30.000 kr. og bestyrelsens formue er nu 104.000 kr. I
2004 var der et underskud på årsmødet på 17.561, hvilket dog ikke ser til at
gentage sig i 2005, hvor det netop afsluttede årsmødes regnskab viser et overskud
på 20.000 kr. Der blev udtrykt tilfredshed med at årsmødets kontingent fortsat
ligger så lavt at alle kan deltage. Sponsorstøtten blev accepteret som klart
gennemskuelig uden indflydelse på mødets videnskabelige indhold.
b) Knud Siboni fremlagde Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité, Paul Horstmann. år
2004. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
5. Fastlæggelse af kontingent.
Forslag om uændret kontingent på 300,- kr. pr. år blev enstemmigt vedtaget.
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
7. Valg af formand
Jens K. Møller fortsætter som formand og var ikke på valg.
8. Valg til bestyrelsen
Brian Kristensen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen havde foreslået Svend EllermanEriksen som nyt bestyrelsesmedlem. Svend Ellerman-Eriksen blev valgt. Der var ingen
modkandidater.
9. Valg til udvalg og andre tillidsposter.
Allan Garlik Jensen er trådt ud af uddannelsesudvalget med virkning pr. 1.1.2005.
Uddannelsesudvalget havde foreslået Jørgen Engberg som nyt medlem af uddannelsesudvalget.
Jørgen Engberg blev valgt. Der var ingen modkandidater.
Inspektorerne var ikke på valg
10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter (1 år)
Annie Bremmelgaard og Birgitte Korsager ønskede ikke at fortsætte som revisorer.
Som nye revisorer blev Ram Dessau og Dennis Hansen valgt.
Som revisorsuppleanter blev Brian Kristensen og Bettina Lundgren valgt.
11. Eventuelt
• Intet til dette punkt.
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