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1. Valg af dirigent 

Brian Kristensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt. 

 

2. Beretning fra formanden. 

Svend Ellermann-Eriksen aflagde beretning, og der henvises til rundsendt formandsberetning. 

Formanden tilføjede til den skriftlige beretning, at Ina Sleimann Petersen også blev indstillet til at 

sidde i National Committee i EUCIC. Formanden redegjorde for, hvorfor at generalforsamlingen blev 

afholdt den 2. april, i stedet for i marts måned jf. love for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi. 

Bestyrelse valgte at lægge GF den 2. april for at årsmøde og GF kunne afholdes i den samme 

weekend. Der var hverken før mødet eller ved generalforsamlingen nogen indvendinger mod dette. 

Alle nye og korresponderende medlemmer blev godkendt af generalforsamlingen. Formanden 

informerede om behovet for en ny webmaster og Marc Trunjer Kusk Nielsen meldte sig som ny 

webmaster for selskabet.  

 

Formanden gennemgik baggrunden for opdeling af lokalet til årsmødeforedragene og industriens 

udstillingsareal i to separate rum ift. gældende regler for samarbejde med medicoindustrien, ligesom 

formanden oplyste, at firmaer ikke har givet økonomisk støtte til underholdning ifm. årsmødet. 

 

 NSCMID vil forsøge at initiere et øget samarbejde imellem de Klinisk Mikrobiologiske og 

Infektionsmedicinske videnskabelige selskaber i Norden. Samarbejdet tænkes at skulle stimulere 

forskning, lægelig uddannelse og kursusaktivitet.  

 

Formanden berettede om at Sundhedsstyrelsens arbejde med revision af meldesystemet for 

smitsomme sygdomme netop er blevet genoptaget. Det forventes at blive sendt i høring i løbet af 

2016. Bestyrelsens grundholdning er, at der fra de Kliniske Mikrobiologers side skal ydes den 

nødvendige indsats for at få et velfungerende meldesystem. Det er dog vigtigt for både systemets 

kollegiale og folkelige legitimitet, at der angives klare overvågningsmæssige formål for indberetning 

af hver enkelt mikroorganisme og sygdomsgruppe, så det kan legitimere videregivelse af personlige 

oplysninger. 

 

Formanden berettede også om den igangværende politiske proces vedr. smitteberedskabet og 

ministeriets forslag om finansiering af SSI’s drift ved at pålægge hospitalerne at sende en vis 

mængde også almindelige diagnostiske prøver til SSI. DSKM er ikke officielt inddraget, lige som 

selskabet også blev holdt uden for i sidste runde af dette arbejdet. Sagen behandles mellem Danske 

Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet. Både Thøger Gorm Jensen og Hans Jørn Kolmos gav 

klart udtryk for at DSKM bør blande sig og være proaktive på fagets vegne i denne sag. Forespurgt, 

var der generel enighed om dette blandt medlemmerne. Bestyrelsen vil kommentere udspillet over 

for ministeriet. 

 

Til slut takkende formanden Knud Siboni for sit lange virke for selskabet, og særligt som formand for 

Dansk-Fransk mikrobiologisk Komité Paul Horstmann.  

 

Formandsberetningen blev godkendt. 
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3. Beretning fra udvalgene. 

a) Uddannelsesudvalget. Barbara Juliane Holzknecht aflagde beretning, der henvises til rundsendt 

udgave. Beretningen blev godkendt. 

b) Sundhedsstyrelsens inspektorordning. Barbara Juliane Holzknecht aflagde beretning, der 

henvises til rundsendt udgave. Beretningen blev godkendt. 

c) Arbejdsgrupper og udvalg med DSKM repræsentation. Der henvises til rundsendt udgave. 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. Det blev påpeget at Biofilm-kontoen snarest muligt 

bør nedlægges og pengene overføres til rette sted. Regnskabet blev godkendt. 

b) Dansk-Fransk mikrobiologisk Komité Paul Horstmann. Knud Siboni og Michael Kemp fremlagde 

regnskab, som blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 300 per år, dette blev godkendt. 

 

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

7. Valg af Formand. 

Formanden, Svend Ellermann-Eriksen var ikke på valg. 

 

8. Valg til bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmerne Hans Linde Nielsen, Inge Panum og Sanne Grønvall Kjær Hansen var 

ikke på valg. 

Mette Damkjær Bartels kunne ikke genopstille. Bestyrelsen foreslog Michael Pedersen som nyt 

bestyrelsesmedlem. Michael blev valgt. 

Svend takkede Mette Damkjær Bartels for den store arbejdsindsat hun har gjort for DSKM gennem 6 

års medlemskab af bestyrelsen. 

 

9. Valg til udvalg og andre tillidsposter. 

a) Uddannelsesudvalget: 

Formand for uddannelsesudvalget Barbara Juliane Holzknecht og medlemmerne Sara Thønnings og 

Jette Brommann Kornum var ikke på valg. Thomas Greve var på valg og genopstillede ikke. 

Formanden indstillede Thomas Vognbjerg Sydenham som medlem. Han blev valgt. Da Mette 

Damkjær Bartels træder ud af bestyrelsen, vil bestyrelsen på førstkommende møde vælge en ny 

repræsentant i uddannelsesudvalget. Dette blev godkendt. 

Svend takkede Marianne Kragh Thomsen for indsatsen som tidligere formand for DSKM’s 

uddannelsesudvalg. 

  

De af bestyrelsen udpegede repræsentanter for uddannelsesregionerne: 

Region Nord: Marianne Kragh Thomsen; nyudpeget 

Region Øst: Ina Sleimann Petersen; genudpeget 

Region Syd: Claus Østergaard; genudpeget 

 

b) Inspektorer: 

Barbara Juliane Holzknecht, Pia Littauer, Jurgita Samulioniené, Claus Østergaard, Mikala Wang var 

ikke på valg. Inspektorerne indstillede til generalforsamlingen, at Ea Marmolin indtræder som 

seniorinspektor i Region Syd og erstatter Anette Holm, så snart en ny juniorinspektor har gennemført 

SSTs inspektorkursus (forventet oktober 2016). Juniorinspektorerne Nina Ank, Sara Thønnings blev 

genudpeget. Ea Marmolin er stoppet som juniorinspektor, og Thomas Vognbjerg Sydenham blev 

udpeget som juniorinspektor i Region Syd. 
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c) Ansættelsesudvalg til undervisningsstillinger: 

Region Nord: Jørgen Engberg, blev genudpeget 

Region Syd Inge Panum, blev genudpeget 

Region Øst: Marianne Kragh Thomsen, blev nyudpeget 

 

10. Valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

Revisorerne Brian Kristensen og Anne Kjerulf var ikke på valg. 

Revisorsuppleanterne Ram Dessau og Dennis Schrøder Hansen var ikke på valg. 

 

11. Eventuelt. 

Flemming Scheutz annoncerede tarmbakteriologisk dag torsdag den 2. juni på SSI. 

 

Brian Kristensen annoncerede Fagligt Forum den 19. maj på SSI. 

 

 

 

 

 

Brian Kristensen Svend Ellermann-Eriksen Hans Linde Nielsen 

dirigent formand referent 


