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Referat fra ordinær Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, 

Onsdag d. 21. marts 2012 kl. 15:30  

Foredragssalen, Bygning 43, Statens Seruminstitut 

 

Inden generalforsamlingen afholdtes et videnskabeligt møde 15:00 – 15:30: 

Thomas Greve (ny læge i hoveduddannelse i Region Nord): 
“Diagnosing patients with community-acquired pneumonia: improvement through PCR 
analysis and a teaching intervention” 
 

1. Valg af dirigent: Brita Bruun (BB) blev valgt som dirigent og konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

  

2. Beretning fra formanden, herunder optagelse af nye medlemmer. 

Formanden aflagde beretning, der henvises til rundsendt udgave. Beretningen blev godkendt. 

 

3. Beretning fra udvalgene. 

a) Uddannelsesudvalget: Formanden aflagde beretning fra uddannelsesudvalget for Marianne 
Kragh Thomsen, som var forhindret. Der henvises til rundsendt udgave. Beretningen blev godkendt. 

b) Sundhedsstyrelsens inspektorordning: Jette Bangsborg aflagde beretning, der henvises til 
rundsendt udgave. Beretningen blev godkendt. 

c) Arbejdsgrupper og udvalg med DSKM repræsentation: Der henvises til rundsendt udgave. 
BB spurgte, om der ikke var beretning fra de tilforordnede i uddannelsesspørgsmål. Den 
tilforordnede og suppleant (Helga Schumacher og Michael Kemp) meddelte, at der i deres tid som 
tilforordnet/suppleant ikke har været sager at behandle. BB kommenterede at der kun var beretning 
fra ansættelsesudvalget til hoveduddannelsesstillinger Region Øst, beretning fra andre regioners 
ansættelsesudvalg efterlystes, idet det til generalforsamling skal oplyses, hvem der har fået 
stillinger i hoveduddannelse. Sekretæren har kontaktet Svend Ellermann-Eriksen mhp. en 
beretning, denne er som bilag 1 vedhæftet referatet. 

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 

a) DSKM: Kasserer Mette Damkjær Bartels fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev 
godkendt. 

b) Dansk-Fransk Komité Paul Horstmann: Knud Siboni fremlagde regnskab for Dansk-Fransk 
komité Paul Horstman. Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent.  

Et uændret kontingent, kr. 300,- pr. år blev vedtaget. 

 

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.  

Der var ingen forslag. 

 

7. Valg til bestyrelsen. 

Formand Helle Krogh Johansen er på valg og kan ikke genopstilles. Bestyrelsens forslag var 
Svend Ellermann-Eriksen, som blev valgt som ny formand. 

Bestyrelsesmedlem Niels Nørskov-Lauritsen var på valg og genopstillede ikke:  
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Inge Panum var foreslået af bestyrelsen og blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

  

8. Eventuelt valg til udvalg og andre tillidsposter. 

a) Uddannelsesudvalget: 

Barbara Holzknecht og Marianne Kragh Thomsen, er på valg, begge ønsker at genopstille. De af 
bestyrelsen udpegede repræsentanter for uddannelsesregionerne ønsker også alle at fortsætte 
(Flemming Schønning Rosenvinge, Kurt Fuursted og Jens Jørgen Christensen). Eftersom den 
aktuelle repræsentant for uddannelsesregion Syd har været udpeget i 3 år, har der været foretaget 
en rundspørge til alle speciallæger i uddannelsesregion Syd, og der var ingen modkandidater. 

Uddannelsesudvalget blev genvalgt. 

b) Inspektorer: 

Jette Bangsborg og Kurt Fuursted er på valg og genopstiller. 

Poul Kjældgaard og Bente Gahrn-Hansen ønsker ikke at fortsætte, bestyrelsen foreslog Ole 
Heltberg og Anette Holm, som blev valgt. 

Som Junior-inspektorer blev foreslået: Ea Marmolin, Mikala Wang, Barbara Holzknecht. Alle blev 
valgt. 

 

9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ram Dessau og Dennis Hansen som revisorer, og Brian Kristensen 
og Anne Kjerulf som revisorsuppleanter. Revisorer og suppleanter blev genvalgt. 

 

10. Eventuelt.  

Niels Nørskov-Lauritsen bad om ordet og takkede Helle Krogh Johansen for sin store og 
mangeårige (13 år sammenlagt) indsats i bestyrelsen. 

Helle Krogh Johansen bad om ordet og takkede Niels Nørskov-Lauritsen for sin engagerede 
indsats i bestyrelsen igennem 3 år. 

 

Bilag 1)  

Ved ansættelsesrunden for hoveduddannelsesstillinger til marts 2012 var der i 

Uddannelsesregion Syd én kvalificeret ansøger, som blev ansat i stillingen. I 

Uddannelsesregion Nord var der tre kvalificerede ansøgere til tre stillinger. Alle tre fik 

tilbudt et forløb, men den ene takkede efterfølgende nej. Det ubesatte forløb blev 

genopslået i marts 2012, og der var en anden kvalificeret ansøger, som blev ansat i forløbet 

med start pr. 1. maj 2012. Hermed er alle hoveduddannelsesforløb i de sidste to års besat. 
 

 

 


