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Dansk Selskab for Maritim Medicin (DSMM) 

Referat fra generalforsamling. 

 

Tid: fredag d. 5. april 2019, kl. 12.30-13.00. 

Sted: Søfartsstyrelsen, Fjordvænget 30, 4220 Korsør. 

 

Deltagere: Erik Haarløv, Hanna Barbara Rasmussen (revisor), Margit Smidemann, Marie Hamming, Mette 

Gabriel, Torben Leth og Solveig Dohrmann.  

Afbud: Ingen afbud. 

 

Ordstyrer: se punkt 1 ’Valg af dirigent’ 

Referent: se punkt 2 ’Valg af referent’ 

 

1. Valg af dirigent. 

Knud Hansen. Knud konstaterede, at generalforsamlingen, inklusion invitation til denne blev afholdt i 
henhold til DSMM’s gældende vedtægter.   

 

2. Valg af referent. 

Solveig Dohrmann 

 

3a.Formandens beretning v/Margit Smidemann 

Margit fremlagde formandens beretning, hvori hun fortalte om det år, som er gået – et år, som for DSMM 
blandt andet har budt på 6 bestyrelsesmøder (herunder Skype-møder, hvilket har fungeret fint), at 
bestyrelsen blev bedt om at stille en søfartslæge i forslag, som skulle bistå med en second opion af en ung 
aspirant til Skoleskibet Danmark samt et efterårsmøde, hvor Ole Sonne gav deltagerne et interessant 
indblik i medicinske udfordringer i forbindelse med søfart op gennem historien. Margit sluttede med en 
stor tak til Mette Gabriel, som træder ud af bestyrelsen. Formandens beretning kan ses på selskabets 
hjemmeside (http://www.dsmmweb.mono.net/). 

 

3b.Beretning fra evt. udvalg. 

Ingen beretninger fra evt. udvalg. 
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4. Regnskabets aflæggelse v/Marie Hamming 

Marie, som har været kasserer for DSMM siden 2017, fremlagde regnskabet for 2018. Marie gjorde 
indledningsvist opmærksom på, at regnskabet skulle ses i lyset af at indbetalingen af kontingent for 2016 og 
2017 blev slået sammen pga. sygdom hos den tidligere kasserer.  DSMM har på tidspunktet for 
generalforsamlingen 63 betalende medlemmer, og en kassebeholdning (efter betaling af kontingent for 
2019) på 45.698,22 danske kroner. Marie gjorde videre opmærksom på, at Hanna (revisor) havde godkendt 
regnskabet for 2018 uden bemærkninger. Regnskabet kan ses på selskabets hjemmeside 
(http://www.dsmmweb.mono.net/).  

 

5. Kontingent-fastsættelse. 

Der var enighed om, at kontingentet forsætter som hidtil (200 danske kroner per person per år). 

 

6. Rettidigt indkomne forslag til vedtægtsændringer. 

Ingen forslag indkommet. 

 

7. Valg til bestyrelsen  

Mette, Marie og Torben var på valg. Marie og Torben meddelte, at de modtog genvalg, og begge blev 
enstemmigt genvalgt. Mette meddelte, at hun ikke modtog genvalg. Jon E. Zwisler meddelte, at han 
modtog valg og blev enstemmigt valgt ind. Velkommen til dig, Jon.  

 

8. Valg af suppleant gældende for 1 år 

Rene Andersen blev valgt som suppleant. Velkommen til dig, Rene.  

 

9.  Valg af revisor gældende for 1 år 

Hanna meddelte, at hun modtog genvalg, og blev enstemmigt genvalgt. 

 

10. Behandling af rettidigt indsendte forslag  

NA 

 

11. Evt. 

Torben opfordrede deltagerne til at indgive forslag til emner, events m.m., som bestyrelsen skal tage op. 
Følgende blev forslået: 1) at gentage en medlemstur til Torshavn. 2) at nedsætte et udvalg af søfartslæger, 
som skal støtte fastsættelse af søfartslægernes honorarer for udarbejdelse af sundhedsattester for 
søfarende (evt. som bisidder for PLO, når overenskomsten forhandles). 3) at etablere et 
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netværk/samarbejdsorgan for søfartslægerne. Bestyrelsen opfordrede videre til også at indsende forslag 
via DSMM’s hjemme-/facebook side eller via mail til en af bestyrelsens medlemmer.  

 

Kl. 13.08 erklærede Knud generalforsamlingen for afsluttet. Vi i bestyrelsen takker alle for et godt år samt 
en god generalforsamling, og vi glæder os til året som venter.  


