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REFERAT AF DANSK MILITÆRMEDICINSK SELSKABS GENERALFORSAMLING 2017 REFERAT 
Generalforsamlingen fandt sted lørdag d. 25. marts 2017 kl. 09:45-10:45 på Kastellet 2100 København i 
”Gammel Varmecentral”. 
 
Referent: Christina Rydahl Lundin. 
 
Generalforsamlingen (GF) blev afholdt i henhold til selskabets vedtægter efter forudgående fremsendt 
dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 

Erik Darre (ED) blev valgt med applaus. ED konstaterede, at GF var lovlig. 
 

2. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
Formanden Inger Marie Giversen (IMG) fremlagde sin beretning. Se vedlagte bilag. 
Der foregik efterfølgende en debat om forholdene omkring deltagelse/fremmøde til foreningens 
medlemsmøder. Flere medlemmer pointerede, at historisk set er fremmødet i de senere år faktisk meget 
udmærket. Der blev fremlagt forskellige forslag til, hvordan vi fremover kan gøre vores til, at fremmødet 
opretholdes eller øges. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette. 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 
Kassereren Vibeke Von Westphal (VvW) havde forfald, hvorfor Christina Rydahl Lundin (CRL) fremlagde 
regnskabet.  
Spørgsmål: Der blev pointeret en tastefejl på posten ”Indtægter i alt 2015” på forsiden af Regnskabet. 
Dette har ingen betydning for godkendelse af regnskabet 2016.  
Kontingentet fastholdes på nuværende niveau. 
GF godkendte regnskabet med applaus. 
 

4. Valg af formand 
IMG blev genvalgt som formand uden modkandidater ved applaus. Det er IMG fjerde år som formand. 
 

5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Peter Ric Hansen, Vibeke von Westphal og Christina Rydahl Lundin blev genvalgt uden modkandidater med 
applaus. 
Jesper Marsner Hansen blev genvalgt som suppleant uden modkandidater med applaus. 
 

6. Valg af revisor 
ED blev genvalgt med applaus 
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7. Valg af lægefaglig repræsentant og en suppleant til det faglige bedømmelsesudvalg, jf. § 14 

VvW og Claus Bjerregaard blev genvalgt. 
 

8. Valg af repræsentanter til Lægevidenskabelige Selskaber 
ED, CRL og VvW blev genvalgt. 
 

9. Behandling af indkomne forslag:  
a. Forslag om ændret betegnelse for ”diplomlæge i militærmedicin” 

Forslag: 
Bestyrelsen foreslår at indføre betegnelsen ”ekspert i fagområde militærmedicin” til erstatning for 
betegnelsen ”diplomlæge i militærmedicin”. Bestyrelsen foreslår, at man anvender betegnelsen 
”godkendt af Lægevidenskabelige Selskaber som ekspert i fagområde militærmedicin”. 
Begrundelse: 
Den hidtil anvendte betegnelse diplomlæge i militærmedicin er misvisende, idet uddannelseskravene 
ikke svarer til kravene ved en diplomuddannelse. 
Forklaring: 
Diplomuddannelserne i Danmark er videregående uddannelser på niveau med en mellemlang 
videregående uddannelse. En diplomuddannelse læses f.eks. på de danske professionshøjskoler og 
universiteter og udbydes efter Lov om åben uddannelse. Diplomstudierne er normeret til 1 års 
fuldtidsstudier, svarende til 60 ECTS-point. Med til diplomuddannelse hører eksamen og opgaver. 
Ifølge Undervisningsministeriets officielle beskrivelse af de danske diplomuddannelser "skal en 
diplomuddannet gennem faglige og personlige kompetencer kunne varetage højt kvalificerede 
funktioner i virksomheder, institutioner m.v. ... på bachelorniveau". Der henvises til Bekendtgørelse om 
diplomuddannelser, BEK nr. 1008 af 29/06/2016, jf. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183349 
 

Der foregik en debat om betegnelsen. GF vedtog følgende betegnelse:  
”Godkendt af Lægevidenskabelige Selskaber som ekspert i militærmedicin”. 

 
10. Eventuelt  

Peter Thiis henledte opmærksomheden på, man kan leje sig ind i Søofficerforeningens lokaler til kommende 
årsfest. IMG havde allerede kontrolleret dette, og det er ikke en mulighed i 2018. IMG og bestyrelsen har 
valgt at reservere Domus Medica i stedet. 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
Inger Marie Giversen 

Formand. 


