
DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Referat af Generalforsamling i DSKM den 18. marts 2010 

 
1. Valg af dirigent. 

Robert Skov blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt 
rettidigt og i overensstemmelse med lovene. 

2. Beretning fra formanden, herunder optagelse af nye medlemmer. 
Helle Krogh Johansen (HKJ) henviste til den udsendte skriftlige formandsberetning og 
takkede de mange, der har ydet en indsats i forbindelse med de afholdte videnskabelige 
møder. Som noget nyt er referater af bestyrelsens møderne efter godkendelse tilgængelige på 
hjemmesiden. Der var i år 11 nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsam-
lingen: Thomas Bjarnsholt, Inger Brock, Zhijun Song, Rebecca Ljung Andersen, Mette 
Mølvadgaard, Mette Pinholt, Barbara Juliane Holzknecht, Annette Marlene Lund Skovby, 
Hanne Thang Vestergaard, Kristina Træholt Franck og Mikala Wang. Alle blev godkendt 
uden yderligere kommentarer. Thierry Naas blev godkendt som nyt korresponderende 
medlem. Med disse nye medlemmer har DSKM nu 162 ordinære og 14 korresponderende 
medlemmer. 
 
Der blev spurgt til specialeplanen. HKJ svarede, at faget har fået en specialeplan, der passer 
til alle i mikrobiologien. Der er dog nogle problemer i forhold til specialeplanerne for de 
tilgrænsende fag så som Infektionsmedicin og Klinisk Immunologi. Bestyrelsen er ved at 
udarbejde en skriftlig indsigelse vedr. de faglige problemstillinger i dette.  
 
UEMS’ krav om 5 års erfaring for at kunne undervise ved speciallægeuddannelsen blev kort 
diskuteret. Der var generel enighed om at kravet er uhensigtsmæssigt og unødvendigt.  
 
Bestyrelsen blev rost for det store arbejde, og formandens beretning blev godkendt. 
 

3. Beretning fra udvalgene. 
a) Uddannelsesudvalget: 
Hovedkursusleder, Kristian Schønning gennemgik kort beretningen, årets afholdte 
specialespecifikke kurser, og de planlagte kurser for det nye år. Kristian Schønning 
takkede årets delkursusledere for deres store arbejde, og beskrev de bedrede økonomi-
ske forhold for delkursusledernes arbejde. HKJ takkede Kristian for et stort og godt 
arbejde som formand for uddannelsesudvalget gennem 4 år. Kristian har stået for en 
meget vellykket modernisering og omlægning af uddannelsens specialespecifikke 
kurser. Kristian Schønning fortsætter sit arbejde for selskabet som DSKMs repræsen-
tant i UEMS. Uddannelsesudvalgets beretning blev godkendt. 
 
b) Sundhedsstyrelsens inspektorordning: 
HKJ henviste til den skriftlige beretning og flotte evalueringer som afdelingerne har 
fået. Inspektorrapporterne kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
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c) Arbejdsgrupper og udvalg med DSKM repræsentation: 
Der var ingen spørgsmål til de udsendte skriftlige beretninger. 
 

4. Aflæggelse af revideret regnskab.  
a) DSKM (Hanne Holt): 
Hanne Holt gennemgik DSKM’s regnskab og regnskabet for Årsmødet, der begge var 
godkendt af revisorerne uden anmærkninger. Anvendelsen af DSKM’s relativt pæne 
formue blev kort diskuteret, og der var enighed om, at den skal anvendes til videnska-
belig og uddannelsesmæssig gavn for medlemmerne, og som sikkerhed ved større 
satsninger. Begge selskabets regnskaber blev godkendt. 
 
b) Dansk-Fransk Komité Paul Horstmann (Knud Siboni): 
Knud Siboni gennemgik komiteens regnskab. Med det nuværende forbrug og 
aktivitetsniveau vil der være penge til mange år fremover. Regnskabet blev godkendt.  
 

5. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentet blev fastlagt til uændret kr. 300.- pr. år. 
 

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne. 
 
Bestyrelsens fremsendte foreslag til revision af DSKM’s love blev fremlagt af HKJ. 
Udover småjusteringer som følge af den generelle udvikling indebærer foreslaget en 
ophævelse af 2-års-reglen.  
 
Inspireret af diskussionen på årsmødet fremlagde bestyrelsen et ændringsforslag til §2 
og §6 i det af bestyrelsen fremsendte forslag: 
 
§2 medlemskab: 
Alle læger med interesse for klinisk mikrobiologi og øvrige akademikere ansat ved en 
KMA eller anden afdeling med human-medicinsk mikrobiologi som sit væsentligste 
arbejdsområde kan optages som medlemmer af selskabet. Optagelse af nye 
medlemmer godkendes på førstkommende generalforsamling som led i formandens 
beretning.  
 
Speciallæger i klinisk mikrobiologi, læger i hoveduddannelsesstilling i klinisk 
mikrobiologi og læger ansat på en klinisk mikrobiologisk afdeling har stemmeret til 
generalforsamlingen. Øvrige akademikere har ikke stemmeret til generalforsamlingen 
og er ikke valgbare til bestyrelsen eller udvalget til vurderings- og 
ansættelsesudvalget til hoveduddannelsesstillinger (§9), til uddannelsesudvalget 
(§10), som tilforordnede i uddannelsesspørgsmål (§7) eller som specialets inspektorer 
(§8). 
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§6 bestyrelsen: 
Det bør tilstræbes, at et medlem af bestyrelsen er under uddannelse til speciallæge i 
klinisk mikrobiologi. 
 
Bestyrelsens intension med ovenstående ændringsforslaget har været at åbne 
selskabet, men stadig sikre og fastholde DSKM som et akademisk videnskabeligt 
selskab, hvis opgave det er at varetage Klinisk Mikrobiologis faglige og 
udviklingsmæssige interesser. 
 
Det blev fra de fremmødte konstateret, at selskabet så i realiteten bliver åbent for alle 
læger, og der var tilfredshed med den nu noget klarerer formulering.  
 
Robert Skov foreslog at DSKM også blev åbnet for ikke-akademikere. Niels Høiby, Mette 
Damkjær Bartels, Svend Ellermann-Eriksen og HKJ argumenterede for, at vi skal sikre 
DSKM som et specialebærende videnskabeligt selskab, hvilket begrænsningen af 
stemmeretten hjælper til. Dog vil selskabets interesser og aktivitet uvægerligt blive drejet, 
hvis hovedparten af medlemmerne er bioanalytikere. Ikke-akademiker har desuden andre 
faglige fora, hvor deres interesser varetages. Robert Skov trak derefter sit forslag tilbage. 
 
Der blev stemt om bestyrelsens ændringsforslag til §2 og §6, som begge blev 
ensstemmigt vedtaget med 12 stemmer for og ingen imod. De øvrige justeringsforslag 
til lovene blev ligeledes godkendt. For endeligt at få vedtaget lovændringerne vil 
bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, d. 20. april kl. 15 på 
Rigshospitalet. 
 

7. Valg til bestyrelsen. 
Hanne Holt var på valg og kunne ikke genopstille. HKJ takkede Hanne for mange års godt 
arbejde for selskabet, og pegede specielt på Hannes store indsats med organisering af 
DSKM’s årsmøder i både Sandbjerg og Nyborg. 
 
Bestyrelsen havde foreslået Mette Damkjær Bartels som nyt bestyrelsesmedlem. Mette blev 
valgt uden modkandidater. 
 

8. Valg til udvalg og andre tillidsposter. 
a)  Tilforordnede i uddannelsesspørgsmål. 
Jens Otto Jarløv var på valg og kunne ikke genopstille. Bestyrelsen foreslog Bettina 
Lundgren som ny tilforordnet, og Bettina blev valgt uden modkandidater. 
 
Suppleant Jørgen Prag var på valg og genopstillede. Jørgen blev valgt uden modkan-
didater. 
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Suppleant Jens K. Møller var på valg og kunne ikke genopstille. Bestyrelsen foreslog 
Hanne Holt som ny suppleant for tilforordnede i uddannelsesspørgsmål. Hanne blev 
valgt uden modkandidater. 
 
b)  Uddannelsesudvalget. 
Kristian Schiønning, formand, var på valg og kunne ikke genopstille. Bestyrelsen 
foreslog Marianne Krag-Thomsen som formand for uddannelsesudvalget og hoved-
kursusleder for DSKM. Marianne blev valgt uden modkandidater. 
 
Xiaohui Chen Nielsen var på valg og kunne ikke genopstille. Bestyrelsen foreslog 
Barbara Julian Holzknecht som nyt medlem af uddannelsesudvalget. Barbara blev 
valgt uden modkandidater. 
 
Bestyrelsen har som repræsentanter for uddannelsesregionerne udpeget Lene Nielsen 
(uddannelsesregion øst), Flemming Schønning Rosenvinge (uddannelsesregion syd) 
og Lise Kristensen (uddannelsesregion nord) som medlemmer af uddannelsesudval-
get. 
 

9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter (1 år). 
Som revisorer blev Ram Dessau og Dennis S. Hansen genvalgt. Brian Kristensen og Anne 
Kjerulf blev genvalgt som suppleanter. 
 

10. Eventuelt. 
Det blev diskuteret om DSKM’s generalforsamling skal afholdes i forbindelse med årsmø-
det. Der var generel tilslutning til dette og muligheden for evt. at starte årsmødet før frokost 
blev overvejet. Dette vil dog forhindre møder i arbejdsgrupper m.m. 
 
 
  
 
Svend Ellermann-Eriksen   Robert Skov 
referent     dirigent 


