
Referat fra generalforsamling  
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Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for 
Maritim Medicin, fredag 11. april 2008.   

Velkomst ved leder af Esvagt kursusafdeling, Eigil Jensen, der fortalte 
om stedets sikkerhedskurser for danske, udenlandske søfolk og 
offshore arbejdere - et af principperne – ” den der først ser en 
sikkerhedsproblem ejer det ”, og som orienterede om, hvordan man 
kunne evakuere fra undervisningslokalerne i til fælde af brand, samt 
hvor man skulle samles efterfølgende.   

Esvagt prøver at styrke besætningernes trivsel bl.a. ved at arrangere ” 
Tour de Nordsøen”, en konkurrence skibene imellem på kondicykler og 
anvisninger om sundere kost. 

Herefter samledes vi til en lækker frokost. 

Generalforsamlingen: 

Formand Anita Brusen (AB)bød velkommen til omkring 20 fremmødte, 
takkede Eigil Jensen for husly og foreslog med held at Jørn Brix (JB) 
blev valgt til dirigent (:indkaldelsen var rettidigt sendt ud) og Erik 
Haarløv (EH) til referent 

Formandsberetning.  AB omtalte  

      1. Velbesøgte møder på flådestationen Korsør og Skibsværftet Lindø, 
de afholdte bestyrelses møder på CMS i Nordby, Fanø, hvor man via 
Skype kunne kommunikere med billede og lyd med næstformand Olaf 
Jensen i Panama.  

      2. Bestyrelsesmedlemmer JB og EH havde kommenteret forslag til 
ændringer i Sømandsloven om, at betaling af de søfarendes 
obligatoriske lægeundersøgelser, skal betales af de søfarende selv evt. 
deres arbejdsgivere i stedet som nu af Søfartsstyrelsen. 

      3. Arrangement af Panamamøde se nedenfor 

      4. At det er for dyrt og et forkert signal at få selskabet optaget i 



medicinvidenskabeligt selskab  

      5. Om overvejelser, om at højne kvaliteten af lægeundersøgelser i 
retning af de norske eller engelske off shore attester  

      6. At Ruth Christensen, Forskningsenheden laver foreningens regnskab 

ForFormandens beretning kan ses på hjemmesiden. 

EH fortalte, at vi er ventet i Panama i uge 47 i november 2008. En 
Panamagruppe og en dansk gruppe vil sørge for afholdelse af møde. 
Olaf Jensen har allerede lavet et kæmpearbejde med planlægning. Et 
skema for gensidig udveksling af erfaringer er nøje udarbejdet ligesom, 
der er lavet en hjemmeside for mødet 

http://maritima.mono.net/ 

Rejse, hotel, forplejning, kanal tur og øvrige arrangementer kan gøres 
for ca. 8 – 9.000 kr.   

FDM rejser (tlf. 70 21 03 92) Viborg, ved Vibeke Hansen, har rejseplan 
for og er parate til at booke os ind på turen fra 14. nov. og hjemkomst 
enten 22 eller 23. november afhængigt af, om det er via Amsterdam 
eller New York.   

På mødet var der håndsoprækning fra mindst halvdelen at de var 
interesseret og flere ville gerne med hvis muligt - i alt fald var der god 
stemning for, at man fortsætter planlægningen. Ideer til finansiering 
modtages gerne. På selskabets hjemmeside vil der blive fulgt op på 
planerne ligesom ovenfornævnte hjemmeside 

Regnskab ved Søren Kristensen, blev godkendt. 

Samtlige opstillede bestyrelses medlemmer blev genvalgt, dvs. 
bestyrelsen fortsætter uændret med uændret konstituering, desuden 
meldte to medlemmer sig som kommende suppleanter og Torben Leth 
fra CMS Nordby indvilgede i at passe og opdatere selskabets 
hjemmeside. 

I flere biler kørtes der til Esvagts øvelsesplatform ” Stardos”, hvor alle 
lånte og iførte sig tørdragter, redningsveste m.m., hvorefter 
øvelsesplatformen blev besigtiget og forklaret specielt m.h.t. øvelse af 
sundhedsfaglig fordeling af mulige tilskadekomne og omkomne, ved en 
katastrofe. Til sidst blev alle efter tur sluppet løs i to ”Fast Rescue Craft” 
jet - øvelses speedbåde i farvandet mellem Esbjerg og Fanø. 

Efter den megen friske luft blev sulten igen stillet ved stor velsmagende 
buffet på Esvagt og samtidig orienterede Esvagts sygeplejerske om 



Esvagt standby kurser specielt m.h.t. det sundhedsfaglige indhold.  

Anita Brusen afsluttede mødet med en stor tak til Esvagt. 

  

Referent 

Erik Haarløw 

 


