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Referat af bestyrelsesmøde den 19. maj 2020 kl. 13:00 – 15:00 

VIDEOMØDE 
 
Bestyrelse: Michael Pedersen, Mette Winther, Thomas Vognbjerg Sydenham, Thomas Greve, 
Didi Bang. 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra den 13. januar 2020 
Godkendt.  

 
3. Nyt fra formanden. En dansk konsensus om implementering af den nye EUCAST 

definerede resistensbestemmelse I-kategori ”intermediær” savnes. DANRES M 
arbejdsgruppen er ikke nået til en national enighed på tværs af landet om definitionen 
endnu. Der er planlagt et fælles møde den 3. juni 2020 repræsenteret af Michael. Det 
aftales at Michael indkalder de ledende Overlæger til møde inden sommerferien til 
orientering om emnet eftersøgning om muligheder for en fælles tolkning på landsbasis.  

 
4. Nyt fra sekretæren. Alle møder i Coronavirus epidemiens restriktionstid er blevet aflyst. 

DSKM vil opfordre medlemmerne i arbejdsgrupper og udvalg at holde aktiviteter i gang fx 
per videomøder og e-mail på trods af Corona restriktioner.  

 
5. Nyt fra Kasseren. 

Redegørelse for økonomisk tab på 280 000 DKK (årsmødekonto) pga. sen aflysning af 
årsmøde 2020 pga. Coronasituationen. DSKM er en ”non profit” organisation, derfor kan 
der ikke kræves større beløb ved næste årsmøde.  Det aftales at Didi rykker LVS for 
tilbagemelding om evt. kompensationspakke muligheder fra staten.  

 
6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 

Thomas Greve har deltaget i UUV møde 
 

7. DSKMs videnskabelige møder 
Ingen afholdte videnskabelige møder pga. Coronasituationens. 

 
8. Beslutninger siden sidst 

Ingen 
 

 
9. Diverse punkter 

a. DSKMs årsmøde den 13-14. marts 2020. Håndtering af udskydelse og GF. 
Tilbagebetaling af årsmøde afgift. Der er udsendt mail til deltagerne. Refusion af 
årsmøde afgift er i gang. DSKM har haft et økonomisk tab på knap 300 000 pga. 
sen afmelding af årsmøde 2020 på Hotel Nyborg Strand, som konsekvens af 
Coronavirus epidemiens forsamling/rejse restriktioner meldt ud fra regionerne 
(Sundhedsstyrelsens anbefalinger). Kontingent beløb på 300 DKK fortsætter 
uændret til næste år. GF planlægges afholdt i september 2020, hvor Kristian 
Schønning samtidigt kan afholde sit oplæg og få sin forskerpris. Michael 
undersøger muligheder for leje af lokale og forplejning til formålet. Muligheder for 



DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

videodeltagelse/videoafstemning undersøges ligeledes. Årsmøde 2020 udskydes 
til 2021 pga. Coronasituationen. Sted til afholdelse af årsmødet drøftes. 
Årsmødearbejdsgruppen arbejder videre med at finde et sted til afholdelse af 
årsmødet 2021 i god tid. Bestyrelsen forslår følgende vedtægtsændringer pga. 
Coronasituationen v Thomas G til næste GF, dels at den ordinære GF kan 
afholdes hvert år ”i foråret” og ikke kun marts som anført, og under § 14 at 
lovændringer kan træde i kræft også ved fx video tilstedeværelse. 

b. "Forretningsorden for ansættelsesudvalg" er det besluttet, at transportudgifter til 
ansættelsesudvalgsmøder afholdes af repræsentantens ansættelsessted. Til 
orientering. Det er et tilbagevendende problem v Michael evt. løses det ved at 
aftale at de ”modtagende regioner” betalte for transportudgiften. Det er så to 
muligheder: 

- DSKM betaler transportudgifterne for de seks udpegede. 

- DSKM udpeger ikke nogen repræsentanter fremover. Michael Pedersen 
arbejder på en afklaring.  

c. Det faglige råd for klinisk mikrobiolog v Michael. Der har ikke været afholdt møder 
i det faglige råd den seneste tid, men møderne har været erstattet af faglige task 
force møder tre gange ugentligt om Coronatestning med deltagelse af Michael.   

d. Hjemmeside – Ansvaret for opdatering samt design overtages af Mette og 
Thomas Greve fra Didi og vil foregå i tæt samarbejde med Webmaster Marc. 

e. Coronavirus diagnostiske og håndterings guidelines som udgår fra DSKM, DSI, 
DSAIM, DSLS repræsenteres af Michael. 

f. Logo udskydes til næste gang. 
 

10. Næste bestyrelsesmøde den 27. august 2020 
 

11. Evt. Intet 
 
Med venlig hilsen 
 
Didi Bang 


