Referat af Generalforsamling i DSKM 25. marts 2004
1. Valg af dirigent
Brita Bruun blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge
lovene.
2. Beretning fra bestyrelsen
Jens Møller aflagde beretning fra bestyrelsen. Han gennemgik hovedtrækkene i den skriftlige
beretning. Vedr. afvikling af fremtidige møder, blev der efterlyst en procedure med henblik på
logistikken, når der benyttes mødelokaler på SSI. Formanden lovede at bestyrelse ville rette en
skriftlig henvendelse til SSI. Derefter blev bestyrelsens beretning godkendt.
3. Beretning fra udvalgene
a) Uddannelsesudvalget. Uddannelsesudvalget formand Helle Krogh Johansen
gennemgik beretningen. Specielt kan nævnes, at der nu foreligger et
kommissorium for uddannelsesudvalgets arbejde, som kan godkendes og ændres
af DSKMs bestyrelse. Beretningen blev godkendt
b) Kontaktperson til sundhedsstyrelsen vedr. bedømmelse af ansøgere til
overlægestillinger. Jens K. Møller gennemgik dette punkt. Den tilforordnede Per
Søgaard har ikke været kontaktet fra sundhedsstyrelsen de sidste års tid. Denne
funktion falder nu væk og erstattes af sundhedsstyrelsens liste vedr. bedømmere til
overlægestillinger.
c) Udvalg til bedømmelse af ansøgere til undervisningsstillinger. Udvalgets
formand Bente Gahrn-Hansen gennemgik den udsendte beretning. Det var de
sidste 5 blokstillinger, der bliver gennemført efter den gamle ordning. Beretningen
blev godkendt. Jens K. Møller supplerede med at fortælle om sammensætningen af
det kommende bedømmelses- og ansættelsesudvalg.
d) Tilforordnede til specialistnævnet. Ingen af de tilforordnede til specialistnævnet
var mødt op, hvilket blev taget som udtryk for, at der ikke havde været nogen
problemer.
e) Sundhedsstyrelsens inspektorordning. Bente Gahrn-Hansen gennemgik den
udsendte beretning, som blev godkendt.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
a) Brian Kristensen fremlagde DSKMs regnskab for 2003 (vedlagt). En post på
regnskabet på 90.000 kr. under tilskud medførte en diskussion af DSKMs
holdning til sponsorstøtte af vores møder. Bestyrelsen har accepteret flere
sponsorer, men ikke monosponsorer. Vedr. årsmødet blev det nævnt som
væsentligt at holde støtten på et minimum, at det er i orden, så længe sponsorerne
ikke har indflydelse på programmet og der er gennemsigtighed. Hele årsmødet
bliver fremover kanaliseret gennem jubilæumsfonden. Regnskabet blev herefter
godkendt.
b) Knud Siboni fremlagde Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité, Paul Horstmann. år
2003. 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

a) Ændringsforslag til DSKMs love. Ændringsforslag til §8 og §9 blev vedtaget
uden kommentarer med mere 2/3 flertal.
Der var kommentarer til ændringsforlag til §11, idet der blev stillet et
ændringsforslag om at umiddelbart genvalg til uddannelsesudvalget skal kunne
finde sted 2 gange , med henblik på at øge kontinuiteten. Dette ændringsforslaget
til ændringsforslaget blev forkastet med 15 imod og 10 for. Herefter blev det
oprindelige ændringsforslag vedtaget med mere end 2/3 flertal.
Da mindre end en tredjedel af medlemmerne var mødt frem, blev det nødvendigt
at indkalde til fornyet afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling.
7. Valg af formand
Jens K. Møller fortsætter som formand og var ikke på valg.
8. Valg til bestyrelsen
Helle Krogh Johansen og Michael Kemp var på valg. Helle Krogh Johansen ønskede genvalg.
Michael Kemp ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen havde foreslået Hanne Holt som nyt
bestyrelsesmedlem. Både Helle Krogh Johansen og Hanne Holt blev valgt. Der var ingen
modkandidater.
9. Valg til udvalg og andre tillidsposter.
Jette Bangsborg, Poul Kjældgaard og Steen Lomborg blev valgt som nye inspektorer, således at der
nu er i alt 6 inspektorer jævnfør lovændring af §9.
10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter (1 år)
Som revisor blev Annie Bremmelgaard og Birgitte Korsager genvalgt.
Som revisorsuppleanter blev Ram Dessau og Bettine Lundgren genvalgt.
11. Eventuelt
• Der er kommet brev fra sundhedsstyrelsen m.h.p. stillingtagen til de supplerende kriterier til
hoveduddannelsen. Medlemmerne opfordres til at indsende deres evt. kommentarer. (Ved Jens
K. Møller)
• Tak til Henrik Schønheyder og Michael Kemp for deres store arbejde med udformningen af
målbeskrivelse og logbog for vores speciallægeuddannelse.
• Niels Høiby gennemgik forberedelserne til ECCMID mødet i København 2.-5. april 2005. Der
er deadline for abstrakts 24.november 2004. Det endelige program forventes færdigt februar
2005.
• Dansk Selskab for Patologi, en paraplyorganisation kan ikke finde en formand og står foran at
blive nedlagt. DSP har blandt andet udpeget redaktøren af APMIS og har stået for vores
fællesudsendelser pr. brev. (Ved Jens K. Møller)
• Ole Heltberg berettede at et udvalg om smitsomme sygdomme under lægeforeningens
sundhedskomité, nu vil blive nedlagt, da den hidtidige formand Else Schmidt nu går af og ingen
andre har ønsket at overtage formandsposten.
• Birgitte Korsager forespurgte til de nye regler om transport af prøver. Jens K. Møller fremførte
at de enkelte afdelinger selv må sætte dig ind i reglerne, der skyldes et EU direktiv. Den
væsentligste ændring er, at prøven nu skal vedlægges en serviet, der kan opsuge evt. spildt
prøvemateriale.
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