
 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 
Kliniske mikrobiologers organisation (KMO) 
 
Dagsorden og beslutningsreferat. 
 
Vedtægterne tillader kun at der afholdes ordinær generalforsamling i marts eller april måned og 
denne vil derfor først blive afholdt ifm. næstkommende DSKM årsmøde. 
 

Tid: 6. november 2021 kl. 11:30-12:00 
Sted: Comwell H. C. Andersen Odense 

KMO vedtægter: https://dskm.dk/kmo/ 
 
Dagsorden 

1. Forslag til ændring af vedtægterne.  

De nedenfor anførte forslag under punkt 2.1 og 2.2, var også på dagsordenen ved den or-

dinære generalforsamling i 2019, hvor der var flertal for ændringen blandt de fremmødte. 

Der var dog for få stemmeberettigede til stede til at gennemføre ændringerne. Dengang 

blev det foreslået at sætte vedtægtsændringerne til afstemning på en ekstraordinær gene-

ralforsamling hvor simpelt flertal er tilstrækkeligt. Pga. COVID-19 har der ikke siden været 

afholdt hverken ekstraordinære eller ordinære generalforsamlinger. 

 

2.1 § 5 stk. 2, ønskes ændret således:  

Nuværende formulering 

”Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts eller april måned, og ind-

varsles 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 ef-

ter 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 og normalt i forbindelse med 

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis (DSKM) årsmøde. Det 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.  

I tilfælde af at den ordinære generalforsamling afholdes på et andet tidspunkt, end ved 

DSKMs årsmøde, underrettes hvert medlem tillige, via den til KMO oplyste mail adresse, 

senest 4 uger forud for generalforsamlingen.” 

 

Baggrund for ændringen: 

Det er et stort arbejde årligt at kvalificere medlemslisten fra Lægeforeningen (FAS) og i de 

seneste 7 år har ingen medlemmer ønsket at få tilsendt indvarslingen med almindelig post. 

Derfor foreslår bestyrelsen ovenstående ændring. Sædvanen tilsiger også at KMO´s gene-

ralforsamling typisk afholdes i forlængelse af DSKM´s årsmøde og det dermed er forudsi-

geligt for medlemmerne. 

 

Referat: Flertal for at gennemføre vedtægtsændringen blandt de fremmødte, og ændringen 

hermed vedtaget. 

 

https://dskm.dk/kmo/


 

Side 2 af 2 

2.2 § 7 stk. 2, ønskes ændret således 

Nuværende formulering 

”Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 1 skal have virkeområde udenfor 

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 5 år har bestyrelsen bestået af 4 personer, hvilket fint afspejler omfanget af ar-

bejdet. Af hensyn til overlevering ved udskiftning i bestyrelsen kan det dog i kortere perio-

der være hensigtsmæssigt at der er 5 medlemmer. Formuleringen med udenfor Storkøben-

havn er blevet uaktuel og ændres i stedet til ”,hvoraf medlemmerne skal have virke i mindst 

2 forskellige Regioner”. 

 

Referat: Flertal for at gennemføre vedtægtsændringen blandt de fremmødte, og ændringen 

hermed vedtaget. 

 

 

Eventuelt: 

 

2. Henrik Torkil Westh har ønsket en drøftelse i KMO af OK21 og de nye funktioner/titler; 

cheflæge og ledende overlæge. 

 

Skal/kan vi have en for klinisk mikrobiologi fælles tilgang til hvordan de nye titler skal bru-

ges, og hvis ja, hvordan kommer vi videre? 

De enkelte regioner er organisatorisk meget forskelligt indrettet hvilket kan give udfordrin-

ger. Der er også allerede en forskel i hvor mange specialeansvarlige overlæger der er i 

hver region, da det nogen steder har været anvendt som en rekrutteringsstrategi. Omvendt 

kan det måske være en fordel at vi er enige om nogle principper, hvis vi skal overbevise 

vores egen region/ledelser. 

 

Referat: Drøftelse af emnet. Forskellige forslag til fagområder der kunne berettige en titel 

som ledende overlæge kunne være; Infektionshygiejnen, Uddannelsesansvarlig eller An-

svarlig for udefunktioner. Enighed om at situationen nok er meget forskellig i de enkelte re-

gioner.  

 
 
 
På bestyrelsens vegne, 
Med venlig hilsen 
 
David Fuglsang-Damgaard 
Formand Kliniske Mikrobiologers Organisation 
dfd@rn.dk  
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