
Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Maritim Medicin,  

Fredag d. 06. 04.2018 på Molslinjen i Århus. 

Forud for Generalforsamlingen var der sejltur med Molslinjen fra Århus til Odden og retur. 

Fredag morgen ved parkeringspladsen neden for færgelejet blev vi mødt af skibsfører Peter Korsager, som 
ledsagede os om bord på færgen Express 1. Efter en kort velkomst ved Peter Korsager var der rundvisning 
på færgen for de 20 fremmødte medlemmer. Der var besøg på broen, hvor vi fik indblik i tekniske detaljer 
på en moderne hurtigfærge samt arbejdsforholdene for specielt navigatører og maskinbesætning. Der var 
også besøg på vogndækket, hvor de specielle lastebetingelser på hurtigfærgen blev belyst. Stående helt 
agter på færgen fik vi en meget klar fornemmelse af fart og vind. 

På sejlturen fra Odden til Århus var der frokost, lækre sandwich som Molslinjen trakterede os med. Under 
frokosten fortalte Peter Korsager om Molslinjens historie. Han berettede også om sikkerhedsforholdene på 
hurtigfærgerne. Der er særlige krav til sikkerheden, da der i tilfælde af ulykker eller brand om bord er behov 
for hurtig og præcis handling. 

Det blev en spændende tur, med mange nye indtryk. 

En stor tak til Molslinjen og ikke mindst til skibsfører Peter Korsager. 

 

Vel ankommet til Århus igen blev vi guidet om bord på færgen Express 2, som er under ombygning, og her 
blev generalforsamlingen afholdt. 

 

Generalforsamling  

I alt 21 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

Formand Mette Gabriel bød velkommen, og herefter overgik man til dagsordenen 

1. Til dirigent blev valgt René Rygård, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
2. Til referent blev valgt Margit Smidemann 
3. Formandens beretning: se venligst link på hjemmesiden. Under beretningen rettede Mette Gabriel 

en varm tak til Erik Haarløv for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen.  
4. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Marie Hamming. Marie indledte med at forklare, at hun 

havde frasagt sig formandsposten, da der er nogle formelle problemer ved at samme person er 
både kasserer og formand. Af regnskabet fremgår, at selskabet fortsat råder over formue på ca. 
33.000kr, trods negativt resultat. Regnskabet blev i øvrigt godkendt uden anmærkninger. 

5. Fastsættelse af kontingent: uændret 200 kr./år. 



6. Valg til bestyrelsen: Formand Mette Gabriel havde i forbindelse med sin beretning oplyst, at hun 
ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Til bestyrelsen blev valgt: På valgt Lulu Hjarnø, CMSS, Torben Leth CMS, samt Margit Smidemann, 
søfartslæge.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Solveig Bøggild Dohrmann, CMSS.
Mette Gabriel, Søfartslæge blev valgt til suppleant.

7. Valg af revisor: Hanna Rasmussen blev genvalgt
8. Indkomne forslag: Hvad skal der ske med DSMM i fremtiden. På dirigentens opfordring 

gennemførtes kort ”brain storm”. Der fremkom mange gode ideer, som blev overdraget til 
bestyrelsen for videre arbejde. Der var bred enighed om, at fortsætte med 2 årlige møder, med 
både højt fagligt,  -  men også socialt indhold. Først og fremmest møder, som er interessante for 
medlemmerne, og som giver ny viden.

9. Ingen emner under eventuelt. 

Efter generalforsamlingen var der kaffepause – igen med Molslinjen som vært 

Eftermiddagen sluttede med fagligt indlæg: 

Præsentation af firmaet Virsabi 
Chief product officer Jens Lauritzen fortalte om firmaet: 

Virsabi er et virtual reality studio. 

En teknologisk samling af udviklere og kreative, og en af de første VR dedikerede firmaer, der tilbyder       
virksomhedskonsultationer, rådgivningsarbejde og teknisk udvikling til anvendelse af VR og relaterede teknologier. 

En spændende og interessant indføring i ”fagre nye verden, som deltagerne selv fik lov at prøve iført ”briller”. 

Se firmaets hjemmeside: Virsabi.dk 


