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Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for Ma ritim 
Medicin, fredag d. 1. april 2011 på Fiskeriskolen i  Thyborøn.   

 

Tilmeldte deltagere: Leif Max Nielsen, Lisbeth H Nielsen, Merethe Drost, Finn Drost, 
Erik Jørs, Pedram Kazemi,Lone Laursen, Anita Brusen, Michael Christensen, Peer 
Schrøder, Mette Gabriel, Jørgen Riis Jepsen, Preben Jacobsen, K.B. Hansen,  
Margit Smidemann, Hanne Hagger Jensen, Torben Leth, Marie Hamming, Birthe 
Graugaard, Carsten Gydahl-Jensen, Jan Mortensen, Lulu Hjarnø. 
 

Forstander, Jan Mortensen havde stillet lokaler til rådighed på fiskeriskolen der har til 
huse på det gamle rådhus. 

Lone Laursen blev valgt til dirigent og konstaterede at forsamlingen var korrekt og 
rettidigt indkaldt. 

Formand Jørgen Riis Jepsen aflagde formandsberetning og berørte det forløbne års 
arrangementer bl.a. general-forsamlingen på  CMS, Nordby (med Radio Medical 
stuntet), sejlads med ”Fulton”, besøg af Panama læger.  

Han opfordrede til deltagelse i det kommende års møder, MSSM 29-31 AUG , 
Odessa 6-11 september, og anbefalede faglig relevante hjemmesider ”Documentum 
Navale”, norsk Textbook of  Maritime Medicine , Center for Maritim Sikkerhed og 
Sundheds hjemmeside  og selskabets egen som Torben Leth er redaktør på, og hvor 
hele beretningen kan læses. 

Kasserer i selskabet Marie Hamming forelagde regnskabet revideret af Jørn Brix - 
det blev  godkendt af forsamlingen, se  regnskab på hjemmeside. 

Kontingentet blev vedtaget på uændret 200 kr. årligt  

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt. 

Nuværende kriterium for optagelse: 
Medlemskredsen er personer, der interesserer sig for maritim medicin.  
 
Nyt kriterium for optagelse: 
Medlemskredsen er myndige personer, der interesserer sig for maritim 
medicin. 

Genvalgt til bestyrelsen blev Anita Brusen, Mette Gabriel og Erik Haarløv. 



 
 
 
Under evt. blev der efterlyst flere fagligt orienterede emner ved møderne (som f.eks. i 
Korsør: prof Kolmos` foredrag om tropemedicinske sygdomme og vaccinationer). 

Følgende ideer til emner blev foreslået: Hypotermi (overlæge Benedict Kærgård 
Ålborg), diskussion af søfartsattester med bl.a. personer fra ankenævnet, 
genopfriskning af søfartslægefærdigheder, besøg på Vikingemuseet med sejltur, 
besøg på olieboreplatform i havn, og fælles udenlandsrejse US coast guard  

Lone Laursen afsluttede mødet. 

Inden generalforsamlingen, havde Jan Mortensen fået arrangeret, at deltagerne fik 
en god times sejltur i 2 fiskekuttere ud på Vesterhavet og Limfjorden i fint vejr, sigt og 
god bølgegang.  

Efterfølgende var der rundvisning i de isnende kolde, kæmpestore 
fiskeriauktionshallerne. Formanden for fiskeriforeningen viste os fiskeriauktion på 
nettet i et varmt rum på 1.sal. På en  stor fremviser tavle og  computere blev tilbud på 
fisk vist frem. Opkøberne kunne bl.a. se hvilken slags fisk, hvilken kategori af kvalitet, 
hvilke kuttere der havde fanget og landet dem og meget mere. Det ”eneste” man 
skulle gøre var at vælge varen! - så blev alt automatisk arrangeret, fragt og betaling 
osv. til fiskene blev leveret på fiskehandlerens disk– en fantastisk  edb logistik.  

Vi fik også diskuteret sundhedsbeviser og dilemmaet når byens søfartslæge, der 
også er praktiserende læge måtte give en tyk fiskeskipper begrænsninger pga. 
misligholdt sukkersyge 

Ian Mortensen fortalte om skolen med tilhørende kostskole, og om hvordan de dels 
underviser i et 2 årigt erhvervsfisker uddannelse samt i et 3 ugers sikkerhedskursus. 
Her får kursisterne på deres første dag reglerne for skolen forklaret: ”I må ikke en 
skid, men I skal stå op til tiden, passe jeres ting og gøre hvad der bliver sagt - og har 
I røget hash indenfor de sidste par uger, kan I lige så godt pakke sammen igen og 
blive skrevet op til nyt kursus”. Sædvanligvis har eleverne 9 års skolegang og er 
omkring de 16 år, timerne drejer sig om bl.a. fartøjslære, grej-vedligeholdelse, 
fartøjsøkonomi, medicinkisten b og c. I alt er der 14 lærere og i alt 30 ansatte samt 2 
kuttere tilknyttet. På hvert hold starter 12 mand og ca. 8 gennemfører. I det sidste år 
har de haft ”873 cpr. numre” igennem, Som afsluttende øvelse bliver de kommende 
fiskere i overlevelsesdragter ” hældt ud” i Vesterhavet om natten sammen med en 
redningsflåde, og så skal de kunne klare sig selv. Selve erhvervsuddannelsen består 
af 3 praktikperioder og 2 skoleperioder af 11 uger  

Spændende møde, hvor forplejning og humør var i top fra start til slut                                                       

 
 

 
Referent Erik Haarløv 

 

    
 

 

 

 

 
 


