Emne:
Endelig dagsorden -l DMMS Generalforsamling den 23.03.2019 på
Kastellet.
DMMS GENERALFORSAMLING 2019
Lørdag d. 23. marts 2019 kl. 09:45-10:45
på Kastellet 2100 København i ”Gammel Varmecentral”
Referat:
1. Valg af dirigent
Erik Darre blev valgt Ol dirigent og annoncerede herpå at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Formand CRL fremlagde bestyrelsens arbejde gennem året.
IMG kommenterer mht. militærekspert om en mulighed kunne være
at man i ekspert vurderingen Ollægger akOvitet i øvelsessammenhæng.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Selskabets kasserer JMH fremlagde revideret årsregnskab.
Godkendes af general forsamlingen. KonOngentet blev vedtaget uændret
Ol 300,-.
4. Valg af formand – se bilag 1
CRL blev genvalgt med applaus
5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – se bilag 1
Alle bestyrelsesmedlemmer var villige Ol genvalg og blev genvalgt
med applaus
6. Valg af suppleant – se bilag 1
KEL blev genvalgt med applaus
7. Valg af revisor – se bilag 1
Erik Darre blev genvalgt med applaus

8. Valg af lægefaglig repræsentant og en suppleant, jf. § 14 – se bilag 1
Repræsentanter var ikke på valg - næste valg er i år 2020. Aktuelle
medlemmer Klaus Bjerregard og Vibeke von Westphal.
9. Valg af repræsentanter Ol Lægevidenskabelige Selskaber
Vibeke Von Westphal, Inger-Marie Giversen og Erik Darre, var alle
villige Ol genvalg og blev valgt med applaus.
10. Behandling af indkomne forslag
A) Diskussion af relevansen af bibeholdelse af § 14, se bilag 2
IMG fortæller at det Odligere har været diskuteret om udvalget
skulle nedlægges. Der begrundes med, at for at sikre en bredde i
bedømmelsen og uvildighed som har man opretholdt udvalget
MK præciserer at der ved ansæaelser bibeholdes en uvildighed i
bedømmelsesudvalget.
ED Der skal laves et fagligt bedømmelsesudvalg, som giver indspark
Ol ansæaende myndighed i deae Olfælde Forsvarets Sanitetskommando.
SW Bedømmelsesudvalg som handler om egnethed i regionens regi
er ikke knyaet. Dialogen må tages med den ansæaende myndighed.
ED opsummerer konkluderende: I det civile system er der behov for
at der ﬁndes et fagligt bedømmelsesudvalg. Det foreslås at bestyrelsen
forespørger FSK om behov herfor.
MK præciserer at der er tale om en rådgivende funkOon.
Konklusionen blev at der skulle nedsæaes et bedømmelsesudvalg
svt. forholdene i regionerne. Det blev besluaet at formand og nuværende
Chef FSK udarbejder procedure Ol anvendelse ved ansæaelser.
B) Nedsæaelse af Hjemmesideudvalg
Formand JMH
Der foreslås at man kontraherer eksempelvis ‘webpedel’.
SW foreslåes at bestyrelsen vurderer om der er økonomi Ol at en
ekstern udbyder ﬁndes.
MK oplyser om at hjemmesiden i dansk ﬂyve- og dykkemedicinsk
selskab i omegnen af 2500,- og drigsomkostninger på ca. 600 kr/Ome
PT Det er vigOgt at opdatere også selvom at der udliciteres
PRH hjemmeside assistance via DFDM er allerede forespurgt og er
interesseret

MK uddyber at der er opdateringer af indhold og opdatering af
sogware
Det besluaes at bestyrelsen vil indhente Olbud og kontrahere
hjemmeside udbyder.
11. Eventuelt
Der Oldeles hæderstegn Ol IMG
Vandrepræmien Ehlerns ske og Olhørende legat Oldeles RLG-1 Christopher
Clemmesen
Bilag 1
Ad. punkt 4) ChrisOna Rydahl Lundin genopsOller
Ad. punkt 5) Peter Ric Hansen, Jesper Marsner Hansen og Niels ChrisOan
Emmertsen genopsOller
Ad. punkt 6) Karen E.D. Linnet genopsOller
Ad. punkt 7) Erik Darre genopsOller
Ad. punkt 8) Repræsentant Claus Bjerregaard og suppleant Vibeke von
Westphal er valgt for en 3-årig periode og er ikke på valg. Begge ønsker at
fortsæae i funkOonen.
Ad. punkt 9) Vibeke von Westphal, Erik Darre og Inger Marie Giversen
genopsOller
Bilag 2
DMMS Love § 14. SELSKABETS BEDØMMELSESRÅDGIVER FOR
ANSÆTTELSE AF OVERLÆGE/ STABSLÆGE Generalforsamlingen vælger en
repræsentant Ol at være selskabets lægefaglige bedømmelsesrådgiver og
Ol at indgå som fast medlem i de(t) af Chefen for Forsvarets
Sundhedstjeneste nedsaae ansæaelsesudvalg, der foretager vurdering af
ansøgere Ol sOllinger som overlæge/ stabslæge i Forsvaret. Tillige vælger
generalforsamlingen en suppleant. Repræsentanten og suppleanten, der
begge skal være valgbare Ol bestyrelsen, jf. § 6, vælges for en 3-årig
periode. Genvalg kan ﬁnde sted. Dersom repræsentanten eller
suppleanten udtræder før udløbet af en valgperiode, konsOtuerer
bestyrelsen en midlerOdig ny suppleant indOl næste generalforsamling.
Rådgiverens akOvitet meddeles generalforsamlingen.
Repræsentant og suppleant er ikke blevet akOveret gennem mange år i
denne funkOon. Spørgsmålet er om paragraﬀen er obsolet eger
afskaﬀelse af tjenestemandssystemet. Emnet ønskes kort diskuteret, så

Bestyrelsen kan vurdere om paragraﬀen skal foreslås sleaet fra DMMS
Love Ol næste års generalforsamling.

