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Til: 
Medlemmerne af Dansk Militærmedicinsk Selskab 
 
Bilag: 
1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling af d. 31. januar 2016 
2. Formandens beretning. 
 
Emne: 
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK MILITÆRMEDICINSK SELSKAB 12. MARTS 2016. 
 
1. Valg af dirigent 
Formanden for Dansk Militær Medicinsk Selskab (DMMS), Inger Marie Giversen, bød velkommen. Erik Darre 
blev valgt til dirigent med applaus. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og 
beslutningsdygtig. Jesper Marsner Hansen blev udpeget til referent. 
 
2. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
Formanden fremlagde sin beretning for året. Se vedlagte bilag. 
 
Efter beretningen fulgte kort diskussion om diplomuddannelsen. Det blev tydeliggjort, at der findes to 
diplomuddannelser: 1. Diplomuddannelse i International Sundhedsstøtte og 2. Militærmedicinsk 
diplomuddannelse. Undervisningsministeriet stiller en række formelle krav til en diplomuddannelse. Disse kan 
for nuværende ikke opfyldes for den militærmedicinske diplomuddannelse, hvorfor Generalforsamlingen 
stillede forslag om, at man foretager en navneændring, således at der ikke er diskrepans mellem navn og de 
formelle krav fra undervisningsministeriet. Formanden besluttede, at man fremover vil undersøge 
mulighederne for en navneændring. 
 
Generalforsamlingen drøftede mulige lokaliteter til afholdelse af medlemsmøder som supplement til Kastellet. 
Odense kunne være en oplagt mulighed. Det blev bemærket, at mange bor og arbejder på tværs af 
landsdelene. Endvidere oplyste Generallæge Søren Worm-Petersen, at Sødalsparken aktuelt ikke indeholder 
faciliteter til afholdelse af medlemsmøder. Når uddannelsesafdelingen pr. februar 2017 flytter til Århus, vil det 
være muligt at afholde medlemsmøder i Århus. Ovenstående forslag blev noteret, og bestyrelsen vil se på 
mulighederne for afholdelsen af fremtidige møder. 
 
Et medlem stillede til forslag, at nyheder om DMMS, som bringes i Ugeskrift for Læger, publiceres i den trykte 
udgave og ikke i den elektroniske. Formanden oplyste, at det påhviler redaktionen på Ugeskrift for Læger at 
prioritere indlæg mellem den trykte og elektroniske udgave, og at bestyrelsen ingen indflydelse har herpå. 
 
Generalforsamlingen gjorde opmærksom på, at det de facto er civilt ansatte læger, der varetager 
militærmedicinen i Danmark, og dermed er den civile relation en vigtig relation, der bør styrkes yderligere. 
Formanden tog imod generalforsamlingens forslag og vil arbejde videre med disse. 
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Formandens beretning godkendes herefter med applaus. 
 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 
Christina Lundin oplæste årsregnskabet, da Vibeke von Westphal blev hindret i fremmøde. 
Generalforsamlingen stillede spørgsmål til underskuddet, og om der var tale om uforudsete udgifter. 
Formanden redegjorde for underskuddet, der for en væsentlig del skyldes, at årsmødet og årsfesten har en lav 
brugerbetaling, hvorfor selskabet betaler en relativt stor andel af udgifterne ved disse møder. Samtidig er 
udgifterne til forplejning steget over årene, lige som det ikke længere er tilladt bestyrelsen at rydde og vaske 
op, hvorfor der er nye udgifter til varetagelse af disse opgaver. Dog vil hævelsen af årskontingentet fremover 
bidrage til at kompensere for de øgede udgifter generelt ved forplejning. Der blev stillet spørgsmål til 
bestyrelsens egenbetaling, da der blev gjort opmærksom på, at DMMS tidligere betalte for bestyrelses-
medlemmernes deltagelse i årsfesten. Formanden oplyste, at alle bestyrelsesmedlemmer betaler for 
deltagelse i såvel frokost som årsfest på lige vilkår med selskabets øvrige medlemmer. 
 
Fra revisors side var der ros til selskabets kasserer for et overskueligt regnskab. 
Regnskabet godkendtes med applaus. 
 
4. Valg af formand  
Formanden blev genvalgt med applaus. 
 
5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  
Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med applaus. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv ved 
førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
6. Valg af revisor  
Erik Darre blev genvalgt med applaus. 
 
7. Valg af lægefaglig repræsentant og en suppleant, jf. § 14  
Claus Bjerregaard og Vibeke von Westphal blev genvalgt med applaus. 
 
8. Valg af repræsentanter til Lægevidenskabelige Selskaber 
Da Dansk Militær Medicinsk Selskab nu har opnået mere end 200 lægelige medlemmer, beretter dette til tre 
repræsentationsposter ved Lægevidenskabelige Selskaber. 
 
Begge nuværende medlemmer genvalgtes med applaus. Christina Lundin stillede op som tredje medlem og 
blev valgt med applaus. 
 
9. Behandling af indkomne forslag 
a. Forslag om ændring af vedtægternes § 2 
Formanden redegjorde for nedenstående forslag om vedtægtsændring: Som udløb af forrige års drøftelser om 
afholdelse af gallafest med økonomisk støtte fra DMMS var der udtrykt et ønske om, at vedtægterne i deres 
formulering afspejlede traditionen, at kammeratskabet er en væsentlig del af selskabets aktiviteter, og at man 
derfor kan afholde fest med støtte fra DMMS. Formanden ønskede, med bestyrelsens opbakning, at man lod 
det tidligere fremsendte ændringsforslag a1 udgå, idet ændringsforslag a2 indholdsmæssigt dækker 
ændringsforslag a1. 
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Nuværende §2: ”Selskabets formål er at fremme og koordinere viden inden for militærmedicin i Danmark 
samt at formidle kontakt på internationalt plan til alle områder, som berører eller omfatter militærmedicinske 
forhold. 
 
Ændringsforslag a2: ”Selskabets formål er at fremme og koordinere viden inden for militærmedicin i Danmark 
samt at formidle kontakt på internationalt plan til alle områder, som berører eller omfatter militærmedicinske 
forhold. Det er endvidere selskabets formål at fremme det kammeratlige samvær og interessen for og 
kendskabet til fagvidenskaben blandt danske militærlæger, så vidt muligt ved foredrag  om praktiske og/eller 
videnskabelige emner af faglig interesse, eventuelt suppleret med arrangementer af rent underholdende art 
og fællesspisning m.v.” 
 
En kort debat gjorde gældende, at det er en naturlig del af et videnskabeligt selskabs aktiviteter, at der er 
forplejning og afholdes festmiddag. Derfor besluttede generalforsamlingen, at den ikke fandt det nødvendigt 
med vedtægtsændringen, da det er implicit, at et videnskabeligt selskab tilgodeser de sociale aspekter ved en 
festmiddag.  
 
Formanden var taknemmelig for drøftelserne, og forslaget blev herefter strøget. 
 
b. Forslag om kontingentforhøjelse 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet forhøjes fra 250 kr. til 300 kr. årligt. Formanden 
redegjorde for baggrunden for forslaget. Generalforsamlingen bifaldt en kontingentforhøjelse, også med 
henvisning til de stigende udgifter ved afholdelse af medlemsmøder. Forslaget blev vedtaget med applaus. 
 
10. Eventuelt  
Oprettelse af et nyt speciale: Akutmedicin 
Formanden redegjorde for baggrunden for at spørge til generalforsamlingens holdning til oprettelsen af et 
akutmedicinsk speciale. Herefter fremlagde generalforsamlingen forskellige synspunkter og argumenter. Det 
blev vedtaget, at Christina Lundin sammenskriver dette til et udkast.  
Formanden konkluderede, at det er selskabets holdning, at Lægevidenskabelige Selskaber bør undersøge 
indholdet af et speciale i akutmedicin, og hvilke effekter et speciale i akutmedicin vil have på organisering og 
uddannelse i de øvrige specialer. I militærmedicinen ser man ikke et behov for et nyt speciale, men skulle et 
sådan blive etableret, vil man formentlig og afhængigt af specialets indhold kunne finde bred anvendelse for 
specialisterne. 
 
Anvendelsen af § 14-repræsentant og suppleant 
Det blev kort drøftet, om der burde stilles forslag om, at DMMS ophører med at vælge repræsentant og 
suppleant til ansættelsesudvalg, jfr. ophævelse af Lægelovens § 14. Der blev udtrykt støtte til, at DMMS fortsat 
stiller denne repræsentation til rådighed, skulle behovet for sådan ekspertise blive aktuelt. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Inger Marie Giversen 

Formand. 


