
Indkaldelse til;  
Generalforsamling i Kliniske mikrobiologers organisation (KMO)  
 
Tid: Lørdag d. 16. marts 2019 
Sted: Hotel Nyborg Strand (i forbindelse med DSKMs årsmøde).  
KMO vedtægter: www.klinmikorg.dk (Aktuelt er der problemer med at tilgå hjemmesiden) 
 
Dagsorden  
1. Valg af dirigent.  
2. Formandsberetning. 

2.1 UEMS 
En kort orientering om at arbejdet i UEMS Section for Medical Microbiology med en europæisk eksamen 
fortsætter og at arbejdsgruppen er nået dertil hvor de overvejer hvordan en spørgsmålsbank kan 
tilvejebringes. Lande, der i forvejen har en exit-eksamen, må forventes speicelt at kunne bidrage. Vi kan 
overveje om vi ønsker at sætte et dansk præg på en evt. eksamen. BEMÆRK at arbejdsgruppen er 
repræsenteret ved Norge, Holland, UK og Irland. 

 
En egentlig europæisk eksamens status i Danmark er usikker. Det, som jeg har set af arbejdspapirer, 
inkluderer en beskrivelse af det uddannelsesmæssige curriculum som eksaminanden har gennemgået, 
og en elektronisk (formentlig multiple choice test), som det er planen kan afholdes i forbindelse med 
ECCMID. Det er håbet at en sådan eksamen kan lette meritoverførsel og godkendelse af uddannelser. 
 
2.2 Hjemmeside 
Der er generelt en beskedent behov for at opretholde egen hjemmeside. Ofte opdateres denne kun 1 
gang årligt. Besværet med at vedligeholde hjemmesiden og den besværlige betaling for domænet har 
fået KMO´s bestyrelse til at rette henvendelse til DSKM´s bestyrelse om muligheden for at KMO 
permanent kan flytte til deres hjemmeside. 

 
3. Beretning fra nedsatte udvalg. 
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling. 

4.1 Forslag til ændring af vedtægterne 
I § 5 stk 2, ønskes ordlyden med rødt fjernet fra vedtægterne; 
”Organisationens højeste myndighed er generalforsamlingen. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts eller april måned, og indvarsles af 
bestyrelsen ved bekendtgørelse på KMO's hjemmeside mindst 4 uger forud, samt ved elektronisk 
meddelelse til hvert enkelt medlem i forbindelse med underretning om dagsordenen mindst 3 uger forud 
for generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer kan efter ønske få tilsendt indkaldelse på papir. Der 
benyttes den af medlemmet til KMO oplyste mail- eller postadresse.” 
Det er et stort arbejde årligt at kvalificere medlemslisten fra Lægeforeningen og i de seneste 5 år har 
ingen medlemmer ønsket at få tilsendt indvarslingen med almindelig post. Derfor foreslår bestyrelsen 
ovenstående ændring. 
 
4.2 Forslag til ændring af vedtægterne 
I § 7 stk. 2, ønskes bestyrelsens antal reduceret til 4 personer; 
”Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 1 skal have virkeområde uden for 
Storkøbenhavn. Om muligt skal mindst et medlem tilhøre F.A.Y.L.” 
I de seneste 2 år har bestyrelsen bestået af 4 personer. Af hensyn til fremtidig rekruttering og ift. antallet 
af arbejdsopgaver i bestyrelsen ønskes at antal medlemmer i bestyrelsen permanent reduceres i 
vedtægterne. 

  
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab.  
6. Redegørelse for budget.  
7. Fastsættelse af kontingent.  



8. Valg af bestyrelse (ulige år). 
Nuværende bestyrelse er på valg og ønsker (ikke?) at genopstille. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (ulige år).  
Nuværende revisorer er på valg og ønsker (ikke?) at genopstille. 

 
 
10. Eventuelt.  
 
Forslag fra medlemmer, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde 
senest lørdag d. 2. marts 2019. Alternativt kan emner, som man ønsker diskuteret, fremføres under "eventuelt" 
på selve mødet.  
 
På bestyrelsens vegne, med venlig hilsen 
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