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Århus den 5. marts 2007

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling
i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
Afholdes torsdag den 27. marts 2008 kl. 15.30 i foredragssalen,
bygning 43, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S.
Generalforsamlingen forudgås af et videnskabeligt møde kl. 15.00-15.30:
David Fuglsang-Damgaard (ny kursist), KMA, Aalborg.
Titel: Positive blood cultures and diagnosis of bacterial meningitis
in cases with negative culture of cerebrospinal fluid.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning fra formanden, herunder optagelse af nye medlemmer.

3.

Beretning fra udvalgene.
a)
Uddannelsesudvalget
b)
Vurderings- og ansættelsesudvalget for hoveduddannelsesstillinger
c)
Sundhedsstyrelsens inspektorordning
d)
Arbejdsgrupper og udvalg under DSKM

4.

Aflæggelse af revideret regnskab.
a)
DSKM (Hanne Holt)
b)
Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komitè Paul Horstmann (Knud Siboni)

5.

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 300.- pr. 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 2 uger inden
generalforsamlingen.
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7.

Valg til bestyrelsen.
Svend Ellermann-Eriksen er på valg og er villig til genvalg.

8.

Valg til udvalg og andre tillidsposter.
Uddannelsesudvalgets formand og hovedkursusleder, Kristian Schønning er på
valg og er villig til genvalg.
Til uddannelsesudvalget er Svend Ellermann-Eriksen, Christian Østergaard
Andersen og Marianne Kragh Thomsen på valg. De to sidstnævnte kan ikke
genopstille. Svend Ellermann-Eriksen ønsker ikke at genopstille; bestyrelsen
opstiller Lene Nielsen som bestyrelsesrepræsentant. Som nye medlemmer af
uddannelsesudvalget foreslår bestyrelsen desuden Xiaohui Chen Nielsen og
Ulrik S. Justesen. Som repræsentanter for uddannelsesregionerne har bestyrelsen udpeget Dennis Schrøder Hansen (Region øst) og Inge Panum Jensen (Region syd) og Helga Schumacher (Region nord).
Jette Bangsborg, Poul Kjældgaard og Steen Lomborg Andersen er på valg som
inspektorer. Alle tre er villige til genvalg.
Mandatet for vurderings- og ansættelsesudvalget til undervisningsstillinger udløber i 2008. Ifølge DSKM’s love, §10 skal hver uddannelsesregion indstille 2
repræsentanter og 2 suppleanter udvalgt efter Sundhedsstyrelsens retningslinier til godkendelse af DSKM’s bestyrelse. Derudover udpeger DSKM’s bestyrelse en speciallægerepræsentant og YM udpeger en repræsentant blandt
DSKM’s medlemmer under uddannelse. Da Danske Regioners nye regler og
procedurer for ansættelse af læger i hoveduddannelsesstillinger ventes at blive
implementeret ved årsskiftet, og bestyrelsen har en forespørgsel inde ved Danske Regioner om mulighederne for at anvende den kommende udvalgsstruktur
allerede ved næste ansættelsesrunde, har bestyrelsen besluttet at afvente med
nedsættelsen af et nyt udvalg.

9.

Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (1 år).
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ram Dessau og Dennis S. Hansen samt genvalg af Brian Kristensen og Anne Kjerulf som suppleanter.

10.

Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Svend Ellermann-Eriksen
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Svend Ellermann-Eriksen, afdelingslæge, dr. med., ph.d.; sekretær for DSKM
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N
Tlf.: 8949 5608, mobil: 2639 5659, fax: 8949 5611
E-mail: sea@sks.aaa.dk

