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Ordinær Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi,

Lørdag d. 9. marts 2013 kl. 09:50-11.05 

På Hotel Nyborg Strand

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 (Mette Damkjær Bartels).

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

5. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 300 per år.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 

Medlemmers forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 
indgives til bestyrelsen, ledsaget af en motivering, senest to uger inden 
generalforsamlingen.

7. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Mette Damkjær Bartels, kasserer er på valg og genopstiller.

8. Valg til udvalg og andre tillidsposter.

a) Uddannelsesudvalget:

Mette Damkjær Bartels (repr. for bestyrelsen) er på valg og genudpeget.

Michael Pedersen er på valg og kan ikke genvælges.

David Fuglsang-Damgaard er på valg og ønsker ikke genvalg, 

De af bestyrelsen udpegede repræsentanter for uddannelsesregionerne: de 3 siddende 
repræsentanter ønsker alle at fortsætte (Flemming Schønning Rosenvinge, Helga 
Schumacher og Jens Jørgen Christensen)

Uddannelsesudvalget foreslår som nye medlemmer hhv. Jette Kornum, der aktuelt er i 1. år
af hoveduddannelsen på KMA Aalborg og Sara Thønnings, der påbegynder 
hoveduddannelse per 1. marts, hvor hun skal være 1. år på KMA Rigshospitalet. Begge 



DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

kandidater er blevet spurgt, om de har lyst til at gå ind i arbejdet i uddannelsesudvalget, og 
begge har udtrykt ønske herom.

b) Valg til   ansættelsesudvalg til undervisningsstillinger:   

I henhold til Regioners notat vedr.  Procedure for ansættelse af læger i 
speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb udpeger specialeselskabet medlemmer
til ansættelsesudvalgene. Da man ikke længere må være udpeget til egen region er 
følgende medlemmer er udpeget:

Region nord: Jørgen Engberg; region syd og øst: Helga Schumacher

10. Eventuelt.

http://plastikinstruksen.dk/systems/1631A89F-3BFC-4E32-A6C8-8B68E9B25973/Ny%20ans%C3%A6ttelsesprocedure_endelig%20juni%202008.DOC
http://plastikinstruksen.dk/systems/1631A89F-3BFC-4E32-A6C8-8B68E9B25973/Ny%20ans%C3%A6ttelsesprocedure_endelig%20juni%202008.DOC

