
Generalforsamling 17. april 2015, 

Formandsberetning 

 

Det er i dag Dansk Selskab for Maritim Medicin 15. årlige generalforsamling for det 
tværfaglige fællesskab af praktikere og akademikere, hvis formål er at samle personer 
der arbejder professionelt med maritim sundhed og sikkerhed i et forum hvor man 
dels kan mødes i forbindelse med selskabets arrangementer, dels kan initiere 
samarbejde udenfor disse. 

Antallet af medlemmer er fortsat godt 100 medlemmer. 

 

Traditionen tro har bestyrelsen også i dette år der er gået arrangeret to årlige møder 
med et videnskabeligt og/eller praktisk indhold. Forårsmødet lægges fortsat i 
forbindelse med den årlige generalforsamling, og efterårsmødet lagt i relation til en 
maritim oplevelse på eller ved havet. 

Vi bestræber os fortsat på at give medlemmerne lejlighed til at besøge maritime 
institutioner, som det ellers kan være svært at komme i nærheden af. 

 

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med formand og kasserer 
uændret undertegnede, næstformand Mette Gabriel,sekretær Erik Haarløv og Anita 
Brusen som tovholder. Ny indvalgt i bestyrelsen blev medlem Torben Leth og 
suppleant Lulu Hjarnø. Jørn Brix fortsatte trofast endnu en periode som revisor. 

 

Forårsarrangement og generalforsamling foråret 2013 fandt sted i Hovedstaden, dels 
besøgte vi Force Tecnology i Kgs. Lyngby, hvor vi dels blev vist rundt, dels smagte 
på hvordan skibssimulatorer risikofrit kan udsætte en for farlige situationer, om end 
det ikke blev til et besøg på Triple-E. 

Bagefter blev generalforsamlingen afholdt i Rederiforeningens smukke lokaler, og 
dagen blev afsluttet med kort beretning om Rederiforeningens bygninger. 



 

Efterårets arrangement foregik i Frederikshavn under Martecs vinger. Dels i 
Fiskerihavnen, hvor de mest fitte af deltagerne fik en gratis tur i havnebassinet, dog 
vel indpakket i en fritfaldsredningsbåd. Alle var en tur rundt i havneområdet i mere 
bekvemme forhold i Springeren. 

Bagefter var vi på besøg på skolen og fik set højmaste- og brandøvelses-udstyr, 
foredrag om brandskolens samarbejde med Martec og dagen blev afsluttet med et 
spændende foredrag om ballistik. 

 

Medlemmerne kan fortsat, i mellem de halvårlige ture, mødes virtuelt ved aktiv 
deltagelse i udvikling af selskabets hjemmeside, som fortsat styres af Torben Leth. 
Tak for hans flid og fornemme arbejde med at forny og opdatere siden. Som altid 
hjemmesiden kan findes på adressen http://www.dsmmweb.mono.net/. 

Torben modtager altid gerne forslag til yderligere indhold, links mv. 

 

Generalforsamlingen sidste forår initierede i øvrigt at et registerforskningsprojekt 
omkring evakueringer kom i stand i et samarbejde mellem SDU´s søfartsmedicinske 
enhed, RMD og CMS. Det er nu i fuld gang og det bliver spændende at se, hvad det 
kan bibringe af viden til forbedring af sundhed og sikkerhed på skibene. 

 

At finde på nye for medlemmerne tiltrækkende arrangementer er fortsat et aktuelt 
emne, hvorfor bestyrelse med især Torbens arbejdsindsats rundsendte spørgeskemaer 
til hhv 100 søfartslæger og 100 kursister på CMS. Man kunne nok have ønsket sig 
større deltagelse fra søfartslægerne, men sammenholder man de 2 gruppers 
besvarelser er det gennemgående træk forebyggelse/sundhedsfremme ”KRAM”. 
Bestyrelsen vil fortsat gerne appellere til alle medlemmer om at komme med forslag 
til fremtidige arrangementer og til at byde ind med foredrag, foredragsholdere og 
diskussionsoplæg. 

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres store og uegennyttige arbejde og de mange 
idéer, der løbende kommer op ved vore møder. Som det vil fremgå af årsregnskabet 
har vi penge på kistebunden til at hente foredragsholdere m.m. hertil. 



 

Næste IMHA konference finder sted i Bergen, Norge 23.-26. juni 2015. Man kan 
orientere sig på hjemmesiden for konferencen: www.ismh13.org . Jeg vil gerne 
opfordre til at man deltager. 

 

Marie Bohn Hamming 

Formand 
 


