
Generalforsamling 11. marts 2016. 

Formandsberetning 

Det er i dag Dansk Selskab for Maritim Medicin 16. 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 holder sig stabilt omkring 100 medlemmer. 
 
Traditionen tro har bestyrelsen i året 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, Torben 
Leth som tovholder for hjemmeside og medlemsskaren, Lulu Hjarnø som nyindvalgt 
medlem og Margit Smidemann 1. suppleant. Jørn Brix fortsatte trofast endnu en 
periode som revisor. 
 
Forårsarrangement og generalforsamling april 2015 fandt sted i Svendborg på Mærsk 
træningscenter, hvor vi blev præsenteret for de overvejelser der lå bag undervisningen 
der med kombination af teori, simulatorundervisning og særlig inddragelse af human 
factor. Vi blev bagefter vist rundt i centeret med indkik til simulatorerne og de 
muligheder der er for at kombinere dem, så man kan øve sig i ar håndtere ventede og 
farlige situationer som team. Det virkede meget naturtro.  
 
Efterårets arrangement foregik på Airbase Skrydstrup under F16 og helikoptervinger. 
Vi blev vist rundt på stedet og fik mulighed for at se ind i både F16-erens cockpit og 
redningshelikopteren. Desuden blev vi beriget med et spændende foredrag om basens 
daglige arbejde og også hvordan forløbet omkring den havaredede F16´s planlagte 
endeligt i havet ud for Rømø. En meget spændende og velbesøgt dag. 
 
Bestyrelsen, især Torben som eventmager, har i det forløbne år arbejdet på at få 2-
dages besøg i Hamborg havn stablet på benene. Det er nu blevet en realitet i 
slutningen af maj.  
 
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 

 
 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 øget kapitalen, så der kan blive et godt tilskud til den planlagte tur til Hamborg 
i slutningen af maj. Der er stadig ledige pladser, hvis der skulle være nogen som har 
overset denne gode mulighed for at se både havn og by. 
 

Næste IMHA konference finder sted i Manila, Philippinerne i 2017.  Så der er god tid 
til at planlægge en tur derover. Man kan orientere sig på hjemmesiden for 
konferencen: www.ismh17.org . Jeg vil gerne opfordre til at man deltager. 

 
Marie Bohn Hamming 
Formand in abcentia pt. 
 


