
Referat Ordinær Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, 

Fredag d. 18. marts 2022 kl. 16.30 

Hotel Nyborg Strand, Nyborg, 

1. Valg af dirigent. 

Annette Holm 

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 

2. Beretning fra formanden, herunder optagelse af nye medlemmer. 

Se fremsendte beretning. 

Thomas Vognbjerg Sydenham byder velkommen. Glæder sig over medlemsfremgang. Der er større bredde 
af faglige baggrund – det er glædeligt. 

34 nye medlemmer bydes velkommen af generalforsamlingen. 

2022: Kat Steinke, Maja Johanne Søndergaard Knudsen, Sarah Paulsen, Christian Berg, Christel Barker 
Jensen, Frederik Emil Mandix, Katrine Snorradottir Gudmundsson, Kasper Karstensen, Anne Birkeholm 
Jensen 

2021: Louise Helligsø, Asja Kunøe, Anders Jensen, Tine Sneibjerg Ebsen, Christian Ilsby, Samir Badran, 
Christoffer von Kiær, Thomas Leineweber, Jacob Ehlers-Hansen, Christian Højte Schouw, Nikolai Kirkby, 
Karina Gravgaard Thomsen, Nadia Boisen, Malene Andersen, Tine Graakjær Larsen, Barbara Forman-
Ankjær, Line Lynge Nilsson, Khoa Manh Dinh, Marie Louise Schaadt, Rikke Lykke Johansen, Nanna Brøndum 
Andersen, Margret Bergdis Fridriksdottir, Christine Schøler Jepsen, Janni Lam, Mette Kolpen. 

Professor, overlæge Claus Moser indstilles til forskningsprisen. 

Tak til Marc for drift af hjemmesiden. 

Tak til arbejdsgrupper og udvalg, 3 nye grupper i år. 

Tak til alle medlemmer som varetager arbejde for DSKM. 

En pågående proces omkring i lægelig videreuddannelse er sat i gang sat af Sundhedsstyrelsen arbejdet ser 
gennemgribende på alle aspekter af speciallægeuddannelsen. Arbejdet i SSTs underarbejdsgruppe berøres 
på dette møde i morgen lørdag. 

DSKM, DSCS og FSH har sat organisering og ansvar for infektionshygiejne på dagsorden ved foretræde ved 
folketingets sundhedsudvalg.  

I øvrigt henvises til den udsendte formands beretning. 

Selskabet har de kompetencer der skal til i en foranderlig verden.     

3. Beretning fra udvalgene. 

a) Uddannelsesudvalget. 

Læses i det fremsendte. 



b) Sundhedsstyrelsens inspektorordning. 

Læses i det fremsendte. 

c) Arbejdsgrupper og udvalg med DSKM repræsentation. 

Læses i det fremsendte. 

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 

DSKM-regnskabet ved Didi Bang, kasserer. 

Regnskabet gennemgås. 

Aflyste årsmøde har betydet tab på årsmødekontoen. 

Driftskontoen er præget af lavere udvalgs- og videnskabelig aktivitet og dermed et overskud. 

GF godkender regnskab. 

Revisorer har godkendt regnskab. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 300 pr. år. 

GF godkender kontingent. 

 

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 

Medlemmers forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til 
bestyrelsen, ledsaget af en motivering, senest to uger inden generalforsamlingen. 

Forslag til vedtægtsændring for paragraf 7 indstillet af bestyrelsen (vedhæftet) 

Ikke nok tilstede, 79 medlemmer. 

Bestyrelsen vurderer om der indkaldes til ekstraordinær GF eller forslaget kan medtages igen til næste GF. 

 

7. Valg af Formand. 

Formandsposten er ikke på valg.  

 

8. Valg til bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem Mette Winther er på valg og genopstiller ikke.  

Mette Winther takkes for hendes store indsats.  



Bestyrelsen indstiller Katrine Hartung. GF godkender indstillingen. 

 

9. Valg til udvalg og andre tillidsposter. 

a) Uddannelsesudvalget: 

Udvalget har i 2021/2022 bestået af:  

Lise Tornvig Erikstrup (formand/hovedkursusleder) – ikke på valg 

Marc Trunjer Nielsen – på valg og genopstiller ikke 

Kristina Melbardis Jørgensen – ikke på valg 

Sofie Skovmand Rasmussen - ikke på valg 

Thomas Greve, bestyrelsesrepræsentant – repræsentant udpeges af bestyrelsen efter konstituering 

Barbara Holzknecht, udpeget repræsentant for Videreuddannelsesregion Øst  

Kasper Klein, udpeget repræsentant for Videreuddannelsesregion Syd  

Marianne Kragh Thomsen, udpeget repræsentant for Videreuddannelsesregion Nord 

Bestyrelsen indstiller Cecilie Hviid Christiansen, HU-læge Nord. GF godkender kandidat. 

 

b) Inspektorer: 

For Uddannelsesregion Syd 

 Lisbeth Lützen - på genvalg og genopstiller. 
 Kasper Klein – ikke på genvalg.  
 Ea Marmolin – på genvalg og genopstiller ikke. 
 Thomas Vognbjerg Sydenham – ønsker at trække sig. genopstiller ikke. 

For Uddannelsesregion Nord 

 Jurgita Samulioniené – ikke på genvalg. 
 Marianne Kragh Thomsen – på genvalg og genopstiller ikke.  

Bestyrelsen indstiller til at Lise Tornvig Erikstrup udpeges som Inspektor. GF godkender kandidat 

For Uddannelsesregion Øst 

 Valeria Antsupova – ikke på genvalg. 
 Ina Sleimann Petersen – ønsker at trække sig.  

Bestyrelsen indstiller til at Sara Thønnings overgår som inspektor (Øst) efter endt uddannelse i december 
2022. 

 

Juniorinspektorerne: 



Sara Thønnings (Uddannelsesregion Øst) - Bestyrelsen indstiller til at Sara Thønnings overgår som senior 
inspektor (Øst) efter endt uddannelse i december 2022. 

Der er endnu ikke fundet kandidater til juniorinspektor-posten fra Uddannelsesregion Øst. Bestyrelse 
arbejder på at finde interesserede kandidater. 

Kasper Kjersgaard Mortensen (Uddannelsesregion Nord) – ikke på genvalg.  

Nanna Skaarup Andersen (Uddannelsesregion Syd) – på genvalg og genopstiller. 

 

Bestyrelsen kan blive nødt til midlertidigt udpege de af SST ønskede 6 juniorinspektorer på trods af 
manglende godkendelse af den foreslåede vedtægtsændring, men med forventning om vedtaget ændring 
til ekstraordinær eller ordinær GF. De tilstedeværende på generalforsamlingen modsætter sig ikke dette.  

 

c) DSKM repræsentanter til Vurderings- og ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstillinger: 

Region Nord: Anne Line Engsbro (ny udpegning) og YL-repræsentant Anne Gedebjerg (ny udpegning) 

Region Syd: Hans Linde Nielsen (gen-udpeges) og YL-repræsentant Marie Louise Slott Jensen (gen-udpeges) 

Region Øst: Marianne Kragh Thomsen (gen-udpeges) og YL-repræsentant Marie Frølund (Ikke på valg) 

 

10. Valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

Revisorerne har været Brian Kristensen og Anne Kjerulf. Begge genopstiller. 

Revisorsuppleanterne har været Ram Dessau og Dennis Schrøder Hansen. Ram Dessau genopstiller. 

Bestyrelsen vil gerne takke Dennis Schrøder Hansen for at have bestridt rollen som suppleant. 

Bestyrelsen indstiller Sanne Grønvall Kjær Hansen til revisorsuppleant. GF støtter indstilling. 

 

11. Eventuelt. 

 Robert Skov informerer om ECCMID 2023 er i København. Programmet sættes juni 2022. Vi skal 
have fundet emner og folk for at få dansk aftryk. 

o ESCMID Training association – brug det 
o Infektionshygiejne kan være tema. 
o Meld jer ind Study-groups. 

 Jørgen Kurthalz minder om verdenskongressen i parasitologi, ICOPA, afholdes i København i august. 
 Bente Olesen fortæller om godt møde de sidste par dage i DSCS (ændres til Dansk Selskab for 

Infektionsforebyggelse; DSIF). 
o På Folketingets hjemmeside kan læses spørgsmål der stilles til Sundhedsministeren. 

 NSCMID i sommer i Aalborg – tilmelding åbner snart. 
 19. maj uddannelsesdag for intro-læger. 
 16. juni holdes forskningsdag. 



 TVS informerer om fremmøde i Folketingets Sundhedsudvalg. 

 

Thomas Greve, Aarhus 25/3 2022  


