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DMMS GENERALFORSAMLING 2020 

Tirsdag 29. september 2020 kl. 1800 – 1900  

på Kastellet, 2100 København i ”Gammel Varmecentral” 

  

REFERAT:  

  

1. Valg af dirigent 

Erik Darre vælges med applaus. Dirigenten redegjorde for, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Dirigenten accepterede, at dagsordenen er ændret i forhold til vedtægterne mht. ændring rækkefølgen af 
punkterne på dagsordenen. 

 

2. Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år  

Niels-Christian Emmertsen oplæste formandens beretning i Christina Rydahl Lundin’s fravær. Beretningen blev 
modtaget af generalforsamlingen med applaus. 

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab inkl. fastsættelse af kontingent 

Kasserer Jesper Marsner Hansen fremlagde det revisionsgodkendte årsregnskab for 2019. Bestyrelsen foreslog 
at kontingentet for 2020 fastholdes på 300,-, hvilket grundet den forskudte generalforsamling pga. COVID19-
pandemien allerede for manges vedkommende allerede var indkrævet. Generalforsamlingen godkendte 
årsregnskabet med applaus. 

 

4. Valg af formand – se bilag 1 

Formanden CRL genopstillede til posten som formand og blev valgt med applaus. 

 

5. Forslag til ændring af DMMS Love §6 – se bilag 2 

Med spørgsmål om tilfælde af stemmelighed, hvor der anføres, at der intet i vedtægterne er angivet ved 
tilfælde af stemmelighed: Dirigenten noterede, at der ikke er nedfælget noget herom i vedtægterne og at 
bestyrelsen selv løser tilfælde af stemmelighed. 

Søren Worm hylder, at der er mulighed for sidemandsoplæring. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – se bilag 1 

STLG-2 Susanne Laustsen stillede op og NCE, JMH samt PRH genopstillede til bestyrelsen og blev valgt med 
applaus. 

 

7. Valg af suppleant – se bilag 1  

RLG-2 Mia Girkov stillede op til posten som suppleant og blev valgt med applaus. 

 

8. Valg af revisor – se bilag 1 

Erik Darre var villig til genvalg og valgtes med applaus.  

 

9. Forslag til afskaffelse af DMMS Love § 14 – se bilag 2  

Der var livlig debat om emnet, hvor forsamlingen generelt var delt i to. Der var blandt flere medlemmer 
bekymring for rygter om nepotisme og dermed fandtes det vigtigt at bevare et uvildigt ansættelsesudvalg. 
Desuden blev det anfægtet, at såfremt man vælger at nedlægge udvalget, så vil det formentlig ikke blive 
oprettet igen. Her var argumenterne, at det vil være bedst at bevare for at have muligheden i fremtiden. På 
den anden side var argumenterne at man ikke har anvendt udvalget i seneste år hverken under den 
nuværende og forhenværende generallæge. Det blev fastslået at et ”ansættelsesudvalg” i DMMS regi altid kun 
vil være rådgivende, men ikke have en formel indflydelse på, hvem FSK ledelse vælger at ansætte. 

Man gik herefter til afstemning. 4 stemte for forslaget og 18 stemte imod. Der blev således med stor overvægt 
stemt imod ændringen. 

 

10. Valg af lægefaglig repræsentant og en suppleant, jf. § 14 – se bilag 1  

Claus Bjerregård og Vibeke von Westphal fortsætter, da de er valgt for en tre-årig periode. De er på valg i 
2021. 

 

11. Valg af repræsentanter til Lægevidenskabelige Selskaber  

Aktuelt er DMMS berettiget til tre medlemmer af LVS. Aktuelt sidder Inger Marie Giversen, Vibeke von 
Westphal og Erik Darre. Alle var villige til genvalg og blev valgt med applaus. 

 

12. Behandling af indkomne forslag 

 A) ”Den første Referat-bog” overdrages til Den Militær-medicinske samling på Garderhøjfortet  

Den første referatbog blev overdraget til formanden for samlingen Erik Darre. 

 

13. Uddeling af DMMS legat/Ehlerns ske 

Legatet og Ehlerns ske blev velfortjent uddelt til Professor Jes Bruun Lauritzen under applaus. Kopi af diplom 
vedlagt referatet. 

 

14. Eventuelt : Ingen punkter. 
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Bilag 1  

 

Ad. punkt 4) Christina Rydahl Lundin genopstiller  

 

Ad. punkt 6) Peter Ric-Hansen og Niels-Christian Emmertsen genopstiller 

  Susanne Lausten opstiller 

  Jesper Marsner Hansen genopstiller, hvis punkt 5 vedtages og der ikke findes andre  

  interesserede kandidater. 

 

Ad. punkt 7) Mia Girkov opstiller 

 

Ad. punkt 8) Erik Darre genopstiller 

 

Ad. punkt 10) Hvis GF ikke beslutter at afskaffe §14 ønsker repræsentant Claus Bjerregaard og suppleant 
Vibeke von Westphal at fortsætte i funktionen. De er begge valgt for en 3-årig periode på GF 2018 og er ikke 
på valg.  

 

Ad. punkt 11) Vibeke von Westphal, Erik Darre og Inger Marie Giversen genopstiller  
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Bilag 2  

 

Forslag til ændring af DMMS Love jf. punkt 5 på dagsordenen 

Bestyrelsen foreslår, at §6 ændres fra nuværende ordlyd: 

§ 6.  BESTYRELSEN Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt formand og en bestyrelse bestående af tre 
øvrige medlemmer og en suppleant. Formanden er født formand for bestyrelsen. Formandsposten skal 
bestrides af en læge. Et af bestyrelsens øvrige medlemmer kan vælges blandt tandlægerne eller dyrlægerne. 
Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og kasserer. Ethvert ordinært medlem, som ikke er fritaget for 
kontingent, er valgbart til bestyrelsen. Ingen kan være formand mere end 4 år i træk. Forslag til valg til 
bestyrelsesposter skal være sekretariatet skriftlig i hænde, således at det kan udsendes til medlemmerne senest 
14 dage før generalforsamlingen. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald suppleres bestyrelsen med 
suppleanten. I tilfælde af formandens forfald udpeger bestyrelsen af sin midte en ny formand. 

Til følgende ordlyd: 

§ 6.  BESTYRELSEN Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt formand og en bestyrelse bestående af fire 
øvrige medlemmer og en suppleant… (øvrig tekst uændret) 

 

Forslag til ændring af DMMS Love jf. punkt 9 på dagsordenen 

Bestyrelsen ønsker, at afskaffelsen af §14 sendes til afstemning på GF2020. Bestyrelsen er delt i sin indstilling. 

DMMS Love § 14.  SELSKABETS BEDØMMELSESRÅDGIVER FOR ANSÆTTELSE AF OVERLÆGE/ STABSLÆGE 
Generalforsamlingen vælger en repræsentant til at være selskabets lægefaglige bedømmelsesrådgiver og til at 
indgå som fast medlem i de(t) af Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste nedsatte ansættelsesudvalg, der 
foretager vurdering af ansøgere til stillinger som overlæge/ stabslæge i Forsvaret. Tillige vælger 
generalforsamlingen en suppleant. Repræsentanten og suppleanten, der begge skal være valgbare til 
bestyrelsen, jf. § 6, vælges for en 3-årig periode. Genvalg kan finde sted. Dersom repræsentanten eller 
suppleanten udtræder før udløbet af en valgperiode, konstituerer bestyrelsen en midlertidig ny suppleant indtil 
næste generalforsamling. Rådgiverens aktivitet meddeles generalforsamlingen.  

 

Hvis GF beslutter at afskaffe §14 ændres de efterfølgende paragraffers nummerering automatisk i den nye 
udgave af DMMS Love. Yderligere slettes automatisk punkt 8 på dagsordenen i §11. 
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                                     DIPLOM (Kopi) 
 

                                            Hans Diderik von Ehlern´s Vandrepræmie 

                                                              2020 

 

                                                                    
 

 

           Tildeles:                  Professor, Dr.Med., STLG-2-R Jes Bruun Lauritzen  

                Bispebjerg Hospital. Forsvarets Sanitetskommando 

 
Hans Diderik von Ehlerns vandrepræmie med en tilhørende legatportion tildeles for 2020 ovennævnte med følgende begrundelse: 

 

Jes har siden starten af 1980’erne været tilknyttet forsvaret som reserveofficer og var allerede som ung militærlæge et meget aktivt 

medlem af Dansk Militærmedicinsk Selskab, hvor han stort set hver eneste gang, der var frie foredrag på programmet, stillede op med 

spændende og varierende indlæg. På det organisatoriske plan gjorde Jes også tidligt en indsats i DMMS og var selskabets kasserer fra 

1987 til ind i 90´erne.  

 

I Forsvaret har Jes blandt andet gjort tjeneste på korvetten ”Olfert Fischer” udsendt under den første Golf Krig i 1990, været leder af 

kirurghold udsendt under den anden Golf Krig i 2003 og været klinisk chef for felthospitalet i Den Danske internationale Brigade i 

begyndelsen af 2000-tallet. I 2008 blev Jes udnævnt til stabslæge-2-reserven i søværnet. 

 

Med henblik på planlægning af behandling af det betydeligt antal sårede fra den danske militære indsats i Irak og Afghanistan kom Jes’ 

store faglige ekspertise også i spil. Jes deltog således på en studierejse til USA for at indsamle amerikanernes erfaring med behandling, 

genoptræning og rehabilitering af krigsskadede veteraner. Besøget gav stor inspiration til arbejdet med de sårede danske soldater og 

resulterede bl.a. i 2009 i udgivelsen af en dansk konsensusrapport om proteseforsyning.  

Som formand for den såkaldte ”Bone and Joint Decade” i Danmark har Jes i en årrække stået som arrangør af et årligt seminar med 

fokus på behandlingen og proteseforsyningen af amputationspatienter i Danmark, herunder med særlig fokus på de sårede soldater fra 

Forsvarets internationale engagement. Det seneste seminar i denne række fandt sted på Bispebjerg Hospital den 28. november 2019, og 

i lighed med de øvrige seminarer havde Jes også denne gang inviteret medlemmer af Dansk Militærmedicinsk Selskab som deltagere. 

 

Hermed bifaldes denne mangeårige og meget vigtige indsats for militærmedicinen i Danmark og et aldrig svigtende engagement i 

Dansk Militærmedicinsk selskab. Tak for indsatsen. 

 

 

København, 29. september 2020 

 

RLG-1 Christina Rydahl Lundin 

Formand 

 


