
Indkaldelse til;  
Generalforsamling i Kliniske mikrobiologers organisation (KMO)  
Tid: Lørdag d. 14. marts 2020 11:30-12:00  

Sted: Hotel Nyborg Strand (i forbindelse med DSKM’s årsmøde).  

KMO vedtægter: https://dskm.dk/kmo/ 

 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent.  

 

2. Formandsberetning.  

 2.1 UEMS  

 Arbejdet med den fælles europæiske specialist eksamen er nu så fremskreden, at der er 

 mulighed for at tilmelde sig til ”pilot” eksamen. 

 Indtil nu er der 13 tilmeldte; Tyrkiet (6), Holland (3), Norge, Letland, Spanien og Irland. 

 Målet er 50 kandidater. 

 Som omtalt på tidligere General forsamlinger i KMO, støtter FAS ikke at UEMS eksaminer skal 

 indgå i vurderingen af om man er kvalificeret som speciallæge, hvilket også er 

 lægeforeningens indstilling ift. Styrelsen for Patientsikkerhed der tildeler speciallæge 

 autorisation.  Det står dog de enkelte læger frit for at tage UEMS eksamen og andre lande i 

 EU kan have anden praksis. 

 KMO vil orientere DSKM´s bestyrelse mhp. at evt. interesserede HU læger orienteres. 

 Tilmeldingsblanket og krav findes på KMO´s hjemmeside.  

 

 2.2 Hjemmeside  

 Arbejdet med at flytte hjemmesiden fra klinmik.org til dskm.dk/kmo/ er fuldendt. Webmaster 

 HU-læge Marc Trunjer Kusk Nielsen, skal have stor tak.  

 

3. Beretning fra nedsatte udvalg. 

 Ingen nedsatte udvalg. 

  

4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.  

 4.1 Forslag til ændring af vedtægterne.  

 Det anførte forslag var også på dagsordenen i 2019 hvor der var flertal for ændringen 

 blandt de fremmødte. Der var dog for få stemmeberettigede i forhold til vedtægterne.  

 Er der igen flertal for at ændre vedtægterne, men for få fremmødte, vil bestyrelsen indkalde 

 til ekstraordinær generalforsamling inden for de næste 3 måneder.   

  

 Forslag: 

 § 5 stk. 2, ønskes ændret således:  

 Nuværende formulering 

 ”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.” 

  

 Fremtidig formulering 

 ”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. 

 Dagsorden offentliggøres på KMO’s hjemmeside mindst 3 uger før den ordinære 

 generalforsamling.” 

 

 Baggrund for ændringen  

https://dskm.dk/kmo/


 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.  

 De anførte forslag var også på dagsordenen i 2019 hvor der var flertal for ændringen blandt 

 de fremmødte. Der var dog for få  stemmeberettigede i forhold til vedtægterne.  

 Er der igen flertal for at ændre vedtægterne, men for få fremmødte, vil bestyrelsen indkalde 

 til ekstraordinær generalforsamling inden for de næste 3 måneder.   

 

 § 7 stk. 2, ønskes ændret således 

 Nuværende formulering 

 ”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.”  

   

 Fremtidig formulering 

 ”Stk. 2. Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer, hvoraf medlemmerne skal have virke  i mindst 

 2 forskellige Regioner. Om muligt skal mindst et medlem tilhøre F.A.Y.L.” 

 

 Baggrund for ændringen  

 I de seneste 3 år har bestyrelsen bestået af 4 personer, hvilket fint afspejler omfanget af 

 arbejdet. Af hensyn til overlevering ved udskiftning i bestyrelsen kan det dog i kortere 

 perioder være hensigtsmæssigt at der er 5 medlemmer. Formuleringen med udenfor 

 Storkøbenhavn er blevet uaktuel og ændres i stedet til ”,hvoraf medlemmerne skal have 

virke  i mindst 2 forskellige Regioner.”   

 

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab.  

 

6. Redegørelse for budget.  

 

7. Fastsættelse af kontingent.  

 

8. Valg af bestyrelse (ulige år).  

 Ikke valgår 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (ulige år).  

 Ikke valgår 

 

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  

David Fuglsang-Damgaard (Formand Kliniske Mikrobiologers Organisation) 

Ledende overlæge  

97665379  

dfd@rn.dk  

 

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL  

Klinisk Mikrobiologi Hobrovej 18-22  

9000 Aalborg  
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