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Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi,
Lørdag d. 11. marts 2017 kl. 10.55
På Hotel Nyborg Strand
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Jenny Dahl Knudsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Beretning fra formanden
Svend Ellermann-Eriksen aflagde beretning, og der henvises separat formandsberetning.
Svend forklarede, at Bestyrelsen forsøger gennem lægeforeningen og egne opgørelser at have styr på
medlemsstatus. Efter sidste generalforsamling havde DSKM ca. 240 ordinære medlemmer. Desuden er der 19
korresponderende medlemmer. Det formelle medlemstal varierer dog lidt, efter om alle får indbetalt kontingent til
lægeforeningen.
Der er 11 nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsamlingen:
Jens Christian Nørgaard, læge
Karin Meinike Jørgensen, akademiker, SSI
May Murra, læge
Frederikke Holm Jensen, læge
Vigith Andrews, læge
Marie Theut, læge
Dorte Terp Andersen, molekylærbiolog, Esbjerg
Roland Thele, læge
Jesper Larsen, akademiker, SSI
Raphael Sieber, akademiker, SSI
Morten Amby Østergaard, cand.scient.med, Medicoteknik, Region Midtjylland
1 medlem har aktivt meldt sig ud.
Som nyt korresponderende medlem indstiller bestyrelsen Dr. Jean-Claude Manuguerra, Laboratory for Urgent
Response to Biological Threats, Institut Pasteur, Paris, France.
Svend omtalte arbejdet omkring CPO-udvalget og dernæst reduceret antibiotikaforbrug, se beretning. Svend
omtalte også det positive arbejde som alle arbejdsgrupperne har udført. Svend omtalte også den positive udvikling
i og med der for nylig er nedsat et POCT-udvalg, Klinisk virologi gruppe og akkrediteringsudvalg.
Svend nævnte at bestyrelsen havde forsøgt sig med en Logokonkurrence, men desværre var der ingen indkomne
forslag. Medlemmerne opfordres fortsat til at komme med logoforslag.
Svend oplyste, at bestyrelsen havde fået forslag om at tildele et æresmedlemskab til et ældre medlem, men at der i
den anledning er nogle principielle overvejelser. Hvad og hvor meget skal der til, og skal det både være muligt at
tildele æresmedlemskab til erhvervsaktive og pensionerede medlemmer? Bestyrelsen vil gerne høre
medlemmernes principielle holdninger til denne problemstilling.
Hans Jørn Kolmos spurgte Formanden omkring hygiejneuddannelsen, og om status for at arbejdet kommer i gang
igen så det bliver en fællesuddannelse for alle universiteterne. Lene Nielsen spurgte om det var en opgave for
kliniske lektorer og professorer? Hans Jørn Kolmos spurgte om ikke FSFH, DSKM og SSI (CEI) kunne gå sammen
med noget konkret, og bestyrelse blev opfordret til at gå videre med sagen.
Formandens beretning blev godkendt af medlemmerne.
3. Beretning fra udvalgene.
Der henvises til de allerede rundsende beretninger fra:
a) Uddannelsesudvalget.
b) Sundhedsstyrelsens inspektorordning.
c) Arbejdsgrupper og udvalg med DSKM repræsentation.
Alle beretninger blev godkendt.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
a) DSKM. Sanne Grønvall Kjær Hansen fremlagde regnskabet for drifts-kontoen, Årsmøde-kontoen, Yngre
mikrobiologers konto samt Biofilm kontoen. Alt blev godkendt. Sanne spurgte om man skulle investere, og det bør
diskuteres på næste GF.
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b) Dansk-Fransk mikrobiologisk Komité Paul Horstmann. Michael Kemp var ikke tilstede.
5. Fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 300 per år, dette blev godkendt.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
7. Valg af Formand.
Formanden, Svend Ellermann-Eriksen er ikke på valg.
8. Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne Inge Panum, Hans Linde Nielsen, Michael Pedersen og Sanne Grønvall Kjær Hansen er
ikke på valg.
9. Valg til udvalg og andre tillidsposter.
a) Uddannelsesudvalget:
Formand for uddannelsesudvalget Barbara Juliane Holzknecht er på valg og genopstiller. Thomas Vognbjerg
Sydenham er ikke på valg. Medlemmerne Sara Thønnings og Jette Brommann Kornum kan ikke genvælges.
Formanden indstiller Helle Brander Eriksen (kursist Øst) og Kirstine Kobberøe Søgaard (kursist Nord) som
medlemmer. Bestyrelsen foreslår Inge Panum som bestyrelsens repræsentant i uddannelsesudvalget.
De af bestyrelsen udpegede repræsentanter for uddannelsesregionerne:
Region Nord: Marianne Kragh Thomsen, genudpeges
Region Øst: Lillian Søes, udpeges
Region Syd: Claus Østergaard, genudpeges
b) Inspektorer:
Barbara Holzknecht, Ea Marmolin og Mikala Wang er ikke på valg. Pia Littauer og Claus Østergaard stopper. Ina
Sleimann Petersen, Region Øst, vil gerne overtage, men det kræver dog at hun deltager på det næste ledige
inspektorkursus i oktober 2017. Odense har i øjeblikket ikke nogen kandidat, men kan evt. stille op med en til
kurset i efteråret. Jurgita Samulioniené er på valg og genopstiller.
Juniorinspektorerne Nina Ank, Sara Thønnings og Thomas Vognbjerg Sydenham genudpeges.
c) Ansættelsesudvalg til undervisningsstillinger:
Region Nord: Jørgen Engberg, genopstiller
Region Syd: Inge Panum, genopstiller
Region Øst: Marianne Kragh Thomsen, genopstiller
Svend forklarede at det skulle være ansættelsesstedet, som skal betale for transportudgifter.
10. Valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Revisorerne Brian Kristensen og Anne Kjerulf er ikke på valg.
Revisorsuppleanterne Ram Dessau og Dennis Schrøder Hansen er ikke på valg.
11. Eventuelt.
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