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Følgende punkter blev behandlet på dagsordenen;  
1. Valg af dirigent.  
Forsamlingen godkendte, at Kristian fungerede som dirigent.  
 
2. Formandens beretning. 
Der var afbud fra David, men formandsberetningen, som David har sendt ud i indkaldelsen, blev 
gennemgået. 
  
2.1. Kort orientering om at arbejdet med en europæisk eksamen fortsætter i UEMS Section for Medical 
Microbiology. Kristian deltog i møde i relation til ECCMID i Barcelona. 
På generalforsamlingen blev drøftet, at UEMS eksamen baseres på multiple choice test, og hvorfor man 
ønsker en UEMS eksamen. Centralt i forhold til sidstnævnte er at sikre en fælles standard for dermed 
arbejdsmæssigt at give ”fri bevægelighed" i Europa, og det blev nævnt, at UEMS eksamen er obligatorisk i 
nogle specialer i nogle europæiske lande. Det blev imidlertid også fremhævet, at Sundhedsstyrelsen (i 
Danmark) ikke arbejder for en fælles europæisk eksamen. 
Kristian Schønning opfordrede interesserede til at gå ind i arbejdsgruppen, der p.t. arbejder på at formulere 
spørgsmål til multiple choice test. 
Som et vægtigt argument for at gå ind i arbejdsgruppen blev nævnt, at man således kan være med til at 
definere og fastholde Klinisk Mikrobiologi som selvstændigt speciale i Europa, at det strategiske i dette er et 
rigtig godt argument i sig selv. Det blev også nævnt, at det er vigtigt i sig selv at være orienteret om, hvad 
der sker på området. 
Yderligere et argument for at gå aktivt ind i arbejdet er at være med til at påvirke det europæiske curriculum, 
således at det kommer til at ligne den danske målbeskrivelse osv. 
 

 2.2 Hjemmeside 
Der er rettet henvendelse til DSKM's bestyrelse om at flytte KMO's hjemmeside til en ny fane på DSKM’s 
hjemmeside. Ingen kommentarer i relation hertil. 
 
3. Beretning fra nedsatte udvalg.  
Der er ingen nedsatte udvalg.  
 
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling. 
 4.1 Forslag til ændring af vedtægterne jf. dagsordenen. 
Godkendt, men med kun 25 stemmeberettigede medlemmer til stede var der ikke tilstrækkeligt med 
medlemmer til stede til, at ændringsforslaget kunne vedtages. 
  
4.2 Forslag til ændring af vedtægterne 
Godkendt, men heller ikke her tilstrækkeligt med medlemmer til stede. 
  
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab.  
Anne Kjerulf gennemgik det af revisorerne - Kurt Fuursted og Brian Kristensen - godkendte regnskab, og 
regnskabet blev godkendt af forsamlingen uden kommentarer. 
 
6. Redegørelse for budget.  
Der forventes ikke markante ændringer i udgiftsniveauet i 2019. 
  
7. Fastsættelse af kontingent.  
Bestyrelsen har foreslået, at der ikke opkræves kontingent i 2019, hvilket blev godkendt.  
 



8. Valg af bestyrelse 
Der var genvalg til David Fuglsang-Damgaard, Kristian Schønning, Anne Kjerulf og Marianne Kragh 
Thomsen.  
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant  
Hverken revisor eller revisorsuppleant har på forhånd meddelt, at de ønsker at stoppe, og der var flertal for 
genvalg. 
 
10. Eventuelt.  
Ingen punkter til behandling.  
 
 
Marianne Kragh Thomsen, Kliniske Mikrobiologers Organisation, 25.03.2017. 
 


