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Velkommen til Generalforsamling i vores lille videnskabelige selskab Dansk Selskab for 
Maritim Medicin. 
 
Selskabet blev stiftet af initiativrige maritime medicinere i Esbjerg i 2001. Det er således den 
18. generalforsamling vi afholder i dag.  Foreningens formål er at styrke og udvikle 
forebyggelse og behandling af sygdom til søs via medicinsk og anden indsats. Hertil støttes 
maritimmedicinsk forskning og uddannelse generelt.  
 
Ifølge vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes hvert år i marts eller april. 
Bestyrelsen er forpligtiget til at afholde mindst et videnskabeligt selskabsmøde om året.   
 
Bestyrelsen 
Umiddelbart efter generalforsamlingen 2017 meddelte Marie Hamming at hun ikke længere 
ønskede hvervet som formand for selskabet. Marie har travlt med rigtigt mange andre 
aktiviteter og har derfor aktuelt ikke overskud til formandsposten. 
 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 
Formand:    Mette Gabriel 
Næstformand:   Lulu Hjarnø 
Ansvarlig for de sociale medier:  Torben Leth 
Kasser:   Marie Hamming 
Sekretær:   Erik Haarløv 
Suppleant   Margit Smidemann 
 
Vi har I løbet af året afholdt 3 bestyrelsesmøder;  
21.06.17 i Odense 
12.09.17 i Kolding 
31.01.18 i Middelfart 
 -alle 3 møder med et flot fremmøde fra bestyrelsen. 
 
Efter det seneste bestyrelsesmøde i Middelfart meddelte Erik Haarløv at han ikke længere 
ønsker at være en del af bestyrelsen og således er Margit indtrådt som bestyrelsesmedlem 
per 5.2.18. 
 
Vores bestyrelsesmøder har været præget at ivrige diskussioner om selskabets fremtid. 
Hvad det er vi mener medlemmerne ønsker at selskabet skal byde ind med og hvorledes kan 
vi bedst afholde arrangementer der tilgodeser bredden i vores medlemsskare.? 
 
 



 
 
 
 
Generalforsamlingen 2017 
Selskabet holdt generalforsamling den 27. april 2017. 
Det var et fint besøgt arrangement hos Viking Safety Services i Esbjerg. Efter 
generalforsamlingen fik vi en god indføring i Vikings aktiviteter og en spændende rundvisning 
i deres produktion. 
 
Efterårsmøde  2017 
Årets efterårsmøde fandt sted på Museet for Søfart ved Kronborg 17.november.2017. Vi fik 
en spændende introduktion til museet af museums direktør Ulla Tofte og vi var flere der fik 
lyst til at besøge museet på ny for at kunne dykke ned i de mange gode historier som museet 
rummer. Det faglige indhold stod selskabets egne medlemmer for:  
 
Postdoc. Lulu Hjarnø, SDU – ”Optimering af det Maritime Telemedicinske 
Sundhedsvæsen”. 3 årig forskningsprojekt.  
og 
Seniorforsker Despena Andrioti, SDU – ”Undersøgelse – Søfartslæger” 
 
Efterfølgende havde de deltagende medlemmer en god diskussion om selskabets fremtid, 
Bestyrelsen har haft et ønske om at kende til medlemmernes forventninger til indholdet af de 
aktiviteter/ møde der arrangeres i selskabets regi. Nogle medlemmer efterspurgte et højere 
fagligt niveau, medens andre medlemmer efterspørger mere tværfaglige aktiviteter.  
  
Nye medlemmer 
Vi har i det forløbne år ikke haft betydelig tilgang af medlemmer. Medlemstallet ligger 
konstant omkring ca. 80 personer. Vi har fra bestyrelsens side haft et ønske om at hverve 
flere søfartslæger til selskabet, men en e-mail kampagne til de sjællandske søfartslæger i 
forbindelse med mødet i Helsingør havde vi desværre ikke større held med.  
Generelt har vi et fremmøde til vores arrangementer på ca. 20 medlemmer, hvilket er en 
fjerdedel af medlemmerne. 
 
Sociale medier 
Vi har etableret en lukket Facebook gruppe for selskabet, hvor der er mulighed for faglige og 
sociale diskussioner. Aktuelt har gruppen 22 medlemmer. Meld jer endeligt på, her er en god 
mulighed for erfaringsudveksling. Tusind tak til Torben som også her er tovholder i det 
sociale medie. Torben Leth er også ansvarlig for vores hjemmeside  der som altid fremstår 
opdateret og indbydende, det er så absolut ikke Torbens fejl at hjemmesiden ikke er så 
velbesøgt. 
 
Søfartsstyrelsen 
Søfartsstyrelsen har længe været undervejs med en ny bekendtgørelse vedrørende 
lægeundersøgelsen af de søfarende. Den nye bekendtgørelse vil indeholde væsentlige 
ændringer i forhold til aktuelle procedure.  Man kan forestille sig at selskabets Facebookside 
kan bidrage til en erfaringsudveksling mellem brugerne af den nye bekendtgørelse; 
søfartslæger, søfarende og bemandingskontorene. 
 
Fremtid 
Af vores vedtægter fremgår det at selskabet skal afholde mindst et videnskabeligt 
selvskabsmøde om året. Og af de gamle referater fra selskabet fremgår det at man i en 
periode vekslede mellem møder der blev afholdt fredag henholdsvis lørdag. Dette for at 
tilgodese forskellige dele af vores mellemgruppe. Det er bestyrelses ønske at vi i dag kan 
tage en konstruktiv dialog om selskabets fremtidige faglige indhold. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Internationalt samarbejde 
Flere bestyrelsesmedlemmer deltager regelmæssigt i internationale maritime medicinske 
fora, men jeg har ikke kendskab til deltagelse i udenlandske møder siden 
generalforsamlingen i april 2017. 
 
Tak 
Erik Haarløv har været medlem af bestyrelsen i mere end 10 år. Erik har fungeret som 
bestyrelsens sekretær og ihærdige idemand. Vi har aldrig mødtes til et bestyrelsesmøde 
uden at Erik havde en ide til en maritim social event og en relevant kontaktperson knyttet 
dertil. Vi skylder alle Erik en stor TAK for hans indsats for selskabet. 
Marie Hamming valgte sidste år at træde ned som formand for selskabet. Marie har som 
formand tegnet selskabet på bedste måde nationalt som internationalt og vi siger derfor 
Marie MANGE TAK for din store indsats som formand. Marie fortsætter heldigvis som menigt 
medlem af bestyrelsen. Til sidst synes jeg også vi skal sige TAK til Torben som ihærdigt 
passer vores sociale medier. Jeg tror at den bedste tak til Torben vil være at vi alle sætter os 
for at besøge disse platforme lidt hyppigere.  
Og til sidst vil jeg sige tak for et godt samarbejde i bestyrelsen; efter 10 år i bestyrelsen har 
jeg valgt at træde ud af bestyrelsen ved denne generalforsamling, men jeg vil glæde mig til at 
deltage i selskabets arrangementer fremover. 
 
Mette Gabriel april 2018 
 
 

 
 


