
Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for Maritim Medicin, fredag 

d. 28. marts 2014 på Force Technology, Lyngby og i Danmarks 

Rederiforening, København K 

Dagen begyndte med fagligt arrangement og frokost på Force Technology i Lyngby med deltagelse af 22 

medlemmer.  

Skibsingeniør Jens Chr. Smidemann (JCS) informerede om virksomheden: 

Force Technology er en international virksomhed, som arbejder med at omsætte højt specialiseret 

ingeniørmæssig viden til praktiske løsninger for forskellige brancher og industrier over hele verden. 

Force Technology beskæftiger sig med produktudvikling, design, produktionsoptimering samt drift og 

vedligehold inden for bl.a. maritim teknologi.   

Efter præsentationen var der rundvisning. Flere af medlemmerne havde set frem til forevisning af Triple E 

simulatoren, men pga. møde- og kursus aktiviteter blev det i stedet for til besøg på brosimulator på en 

gastanker, 275 m lang. Selskabets skibsfører kæmpede tappert for at få gastankeren til kaj ved et nyt 

havneanlæg i Qatar.  Derefter besigtigedes små og store vindtunneller, hvor der bl.a. laves forsøg med 

skibe, boreplatforme og broer. og undervejs var der lejlighed til at studere nogle af de mange modeller, 

som der har været lavet forsøg med. Til sidst gik turen til ”tanken”, som er cirka 240 m lang og med en 

dybde på 5,5 m, i tanken udføres bl.a. stabilitets- og krængningsforsøg m.m.. 

 

Efter besøget på Force begav hele forsamlingen sig af sted til Rederiforeningen i Amaliegade, hvor der blev 

serveret kaffe og derefter afholdt generalforsamling med deltagelse af 22 medlemmer. 

Afbud fra: Jørgen Riis Jepsen og Erik Haarløv 

1. Valg af dirigent: Jørn Brix, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

2. Valg af referent: Margit Smidemann 

3. Formandens beretning: se venligst vedhæftede fil 

4. Regnskab: fra formand og kasserer Marie Hamming blev gjort opmærksom på, at der i årets løb er 

brugt af foreningens formue, da foreningen ikke skal agere sparekasse. Endvidere blev bemærket 

stigning i posten ”regnskabsassistance”, da sekretæren har fået lønstigning. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Foranlediget af formanden, blev dette punkt indledt med diskussion om fremgangsmåden ved 

formandsvalg.  Ifølge vedtægterne skal formanden vælges på generalforsamlingen i ulige år – og 

ikke som praksis hidtil har været, hvor bestyrelsen konstituerer sig efter valget. Blandt de 

fremmødte var enighed om at fortsætte med nuværende praksis, samt at bestyrelsen skal 

fremsætte forslag til vedtægtsændring. 

Der blev derefter afholdt valg, og følgende blev valgt: 

Formand: Marie Hamming genvalgt 



Bestyrelsesmedlem: Torben Leth, CMS, Fanø og Webmaster 

Suppleant: Lulu Hjarnøe, CMSS, Esbjerg 

Revisor: Jørn Brix 

6. Indkomne forslag: ingen forslag 

7. Kontingent fastsættelse: blandt de fremmødte enighed om uændret kontingent 

8. Eventuelt: orientering ved webmaster Torben Leth: der gøres kun lidt brug af hjemmesiden, og 

mest op til generalforsamlingen. Overvejelser vedrørende udsendelse af mail, når der er nyt. 

Desuden forslag om ”bibliotek” med afhandlinger fra CMSS / Syddansk Universitet 

Efter generalforsamlingen var der debat om fremtidig maritim medicinsk forskning. Debatten blev 

indledt af Carsten Melchiors fra Den Danske Maritime Fond. Carsten Melchiors sagde bl.a., at 

bestyrelsen i fonden har en positiv opfattelse af dansk maritim forskning. Fonden støtter gerne 

forskningsprojekter, som har et almindeligt, fremadrettet og godt indhold og som ”skaber ringe i 

vandet”. Aktuelt støtter fonden udgivelsen af den nye Lægebog for Søfarende, og alle universiteter får 

støtte.   

Flere af de fremmødte havde ideer og forslag til forskningsprojekter: Hvordan går det søfolk, som har 

været i kontakt med Radio Medical? Hvordan er sundheden sammenlignet med andre søfartsnationer?  

Benchmarking af det maritime sundhedsvæsen med alle EU lande, gerne hele verden. Hvor ligger vi i 

Danmark, er der noget vi med fordel kan lære af andre lande? Sundheden på sejlende boreplatforme? 

Projekt vedrørende specielle påvirkninger ude om bord: psykisk arbejdsmiljø, ”kedsomhed”, vanskelige 

arbejdsforhold osv. Projekt ud fra de søfolk, som går gennem CMS. Evt. spørgeskema undersøgelse. 

Næste ansøgningsfrist til Den Danske Maritime Fond: 02.05.2014 

Dagen sluttede med en kort beretning om Rederiforeningens bygning i Amaliegade ved Dan Paulsen. 

Rederiforeningen blev stiftet i 1884. De første mange år holdt foreningen til hos et af medlemmerne, 

siden rykkede man ind i lejede lokaler. Efter 1. verdenskrig ønskede foreningen at få sit eget hus. 

Bygningen er opført i 1920-23 i nyklassicistisk stil. Indkøb af grund, byggeri og inventar kostede 

foreningen den anselige sum af ca.3 mio. kr. Der er gennem årene ofret store beløb på vedligehold og 

på at tilbageføre huset til dets oprindelige stand. Bygningen fremstår i dag yderst velholdt. 

 

Referent Margit Smidemann 

 

 

 

 

         

 

 


