
Referat  af  generalforsamling  i  Dansk  Militærmedicinsk  Selskab  
Lørdag  den  26.  marts  2022  
Gl.  Varmecentral,  Kastellet,  København  
  
Ad  1)  Formand  Jesper  Mølgaard  bød  velkommen  og  foreslog  Erik  Darre  som  dirigent,  enstemmigt  
valgt.  Dirigenten  konstaterede  at  generalforsamling  var  rettidigt  indkaldt  jf.  DMMS  vedtægter.  
  
Ad  2)  Jesper  Mølgaard  fremlagde  bestyrelsens  beretning,  se  bilag.  Fra  DFDMS  blev  der  inviteret  til  
årsmøde  den  30/4  med  samme  dykkermedicinske  faglige  program  som  fra  det  udskudte  møde  i  
januar.  Fra  salen  blev  kommenteret,  at  det  er  glædeligt  at  bestyrelsen  har  fået  et  friskt  ungt  pust,  
og  at  denne  naturligvis  selv  sætter  kursen  for  selskabet  og  medlemmerne.  Beretningen  godkendt  
af  forsamlingen.  
  
Ad  3)  Kasserer  Vibeke  von  Westphal  har  først  fået  adgang  til  konti  fredag  den  25.  marts  og  har  
derfor  ikke  mulighed  for  at  fremlægge  revideret  årsregnskab  for  generalforsamlingen.  Der  
orienteres  om,  at  årsregnskabet  vil  blive  fuldført  snarest  og  revideret  af  selskabets  revisor  Erik  
Darre.  Det  blev  besluttet,  at  bestyrelsen  vil  indkalde  til  ekstraordinær  generalforsamling,  hvis  
revisor  ikke  kan  godkende  regnskabet.  Det  godkendte  regnskab  vil  blive  udsendt  som  silence  
procedure  til  alle  medlemmer  med  indsigelsesfrist  på  14  dage.  
  
Ad  4)  Jesper  Mølgaard  blev  enstemmigt  genvalgt  som  formand.  
  
Ad  5)  Susanne  Lausten,  Vibeke  von  Westphal,  Michael  Mølmer  og  Matthias  Zaccarin  blev  
enstemmigt  genvalgt  som  bestyrelsesmedlemmer.  
  
Ad  6)  Niels  Christian  Emmertsen  og  Thomas  Boel  kandiderede  som  suppleant  til  bestyrelsen,  men  
forud  for  valghandlingen  valgte  Thomas  Boel  at  trække  sit  kandidatur.  Niels  Christian  Emmertsen  
blev  enstemmigt  valgt  som  suppleant.  
  
Ad  7)  Erik  Darre  blev  enstemmigt  genvalgt  som  revisor.  
  
Ad  8)  Valg  af  lægefaglig  repræsentant  og  suppleant  udgår,  først  på  valg  i  2024.  
  
Ad  9)  Vibeke  von  Westphal,  Erik  Darre  og  Inge  Marie  Giversen  blev  enstemmigt  genvalgt  som  
DMMS-‐repræsentanter  til  Lægevidenskabeligt  Selskab.  
  
Ad  10)  DMMS  uddelte  hæderstegn  til  tidligere  formand  Christina  Rydahl  Lundin  (in  absentia)  og  
diplom  som  Militærmedicinsk  Ekspert  til  Poul  Guldfeldt  efter  ansøgning.  Sidstnævnte  takkede  og  
ønskede  at  åbne  en  debat  for,  hvorledes  MME-‐anerkendelsen  kan  bidrage  til  karriereforløb  i  FSK  
og  civilt.  



  
Ad  11)  Vedr.  Militærmedicinsk  Ekspert  (MME)  
Søren  Worm  kommenterede  på  Poul  Guldfeldts  takketale,  at  selskabet  og  FSK  netop  bør  satse  på  
titlen  Militærmedicinsk  Ekspert  som  en  operativ  profil.  Michael  Mølmer  indbød  til  debat,  om  hvad  
selskabets  medlemmer  ønsker.  Peter  Søndergaard  kommenterede,  at  et  diplom  i  sig  selv  næppe  
gør  den  store  forskel.  Formand  Jesper  Mølgaard  svarede,  at  diplomet  er  det  håndfaste  bevis  på  
uddannelse  og  evner.  Vibeke  von  Westphal  supplerede,  at  diplomet  blev  oprettet  og  godkendt  af  
LVS  for  at  sætte  fokus  på  og  for  at  styrke  militærmedicinen.  Der  er  tale  om  et  diplom,  som  skal  
fornyes  hvert  femte  år.    Poul  Guldfeldt  håbede  at  titlen  kan  være  med  til  at  rekruttere  og  
fastholde  dygtige  kolleger  i  FSK.  Erik  Darre,  som  deltager  i  udvalg  nedsat  til  revision  af  kriterierne  
for  MME,  ønskede  at  titlen  demonstrerer  uddannelsesniveau.  Mads  Klokker  foreslog,  at  
forsamlingen  bringer  spørgsmålet  op  for  GLG  Sten  Hulgaard  senere  på  årsmødet  i  eftermiddag.  
Søren  Worm  bekendte,  at  han  ikke  så  det  højere  formål  med  at  ansøge  om  titlen.  Thomas  Boel  
efterlyste  integration  mellem  FSK  og  DMMS.  Erik  Darre  opfordrede  til  at  DMMS  bliver  stærkere  
repræsenteret  i  LVS  med  forankring  i  FSK.  Thomas  Boel  svarede,  at  FSK  ikke  oplagt  rekrutterer  
akademikere.  Larry  Kristiansen  sammenlignede  med  akutmedicinsk  selskab,  og  fandt  at  titlen  kan  
understrege  faglig  ekspertise  og  vigtigheden  af  at  dette  er  repræsenteret.  Matthias  Zaccarin  
spurgte  om  titlen  har  sin  berettigelse  i  forhold  til  civil  ansættelse.  Vibeke  von  Westphal  nævnte,  at  
man  tidligere  i  DASAIM  ikke  har  vægtet  militære  kompetencer  højt,  men  har  set  på  konkrete  
kurser,  f.eks.    ATLS-‐kurser.  Søren  Worm  mente  det  burde  tælle  som  bevis  på  uddannelse  i  lægelig  
ledelse.  Peter  Søndergaard  vurderede  at  militær  ansættelse  –  men  ikke  MME-‐titlen  –  er  
velanskrevet  ifm  HU-‐ansættelse  i  ortopædkirurgi,  men  kunne  ønske  mere  uddannelse  i  ledelse  til  
reserven.  Mads  Klokker  kommenterede  at  militær  erfaring  tæller  stærkt  for  ansættelse  i  ØNH.  
Larry  Kristiansen  har  som  ledende  overlæge  altid  vægtet  militær  erfaring  positivt  ved  ansættelser,  
men  anerkender  at  mange  i  dag  vægter  master  i  offentlig  ledelse;  MME  kan  absolut  godt  bruges,  
det  skal  blot  opnå  bredere  anerkendelse.  Mads  Klokker  talte  mere  positivt  om  den  militære  
ledelsesuddannelse  end  tilsvarende  civilt.  Efterfølgende  diskussion  om  planlægning  af  udsendelse  
versus  barsel  i  det  offentlige.  Michael  Mølmer  rundede  af  med,  at  militærlæger  er  bedre  
problemløsere  og  ledere  –  og  har  søgt  om  optagelse  på  master  i  military  trauma.  
Bestyrelsesformand  Jesper  Mølgaard  vil  gerne  forpligte  selskabet  på  at  udbrede  kendskabet  og  
opfordrede  medlemmerne  til  at  indsende  forslag.  Erik  Darre  foreslog,  at  bestyrelsen  formulerer  et  
kommissorium  for  arbejdet  med  revision  af  kriterierne  til  MME.  
  
Jesper  Mølgaard  kommenterede  på  krigen  i  Ukraine,  at  DMMS  ikke  har  påtaget  sig  en  aktivistisk  
rolle  og  efterspurgte  holdninger  til  dette.  Umiddelbart  var  der  ikke  behov  for  dette.  
  
Generalforsamlingen  blev  afsluttet  og  dirigenten  takket.  
  


