
Generalforsamling for DSMM 5. april 2019 – Formandsberetning 

 

Velkommen til Dansk selskab for Maritim Medicins årlige generalforsamling.  

Vores lille tværfaglige selskab blev stiftet i 2001, og det er derfor den 18. 
generalforsamling, som vi afholder i dag. 

Foreningens formål er at samle personer der arbejder for og interesserer sig for 
maritim sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø til søs. 

Ifølge vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i marts eller april hvert år. 

 

Bestyrelsen: 

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand              Margit Smidemann 

Næstformand     Lulu Hjarnø 

Webmaster         Torben Leth 

Kasserer               Marie Wamming 

Sekretær              Solveig Bøggild Dohrmann 

Suppleant            Mette Gabriel 

Som revisor blev valgt Hanna Rasmussen 

 

Vi har i løbet af 2018 holdt 6 bestyrelsesmøder. Det lyder måske voldsomt i en travl 
hverdag. Men nogen i bestyrelsen er også lidt praktiske, så 2 af møderne har været i 
forbindelse med vores arrangementer i selskabet. Dernæst har vi forsøgsvis afholdt 
skype-møder, og det har vist sig at være en både tidsbesparende og effektiv 
mødefacon. Men samtidig er vi i bestyrelsen enige om, at det også er vigtigt at vi 
mødes ”face to face”. 



Ved vores bestyrelsesmøde i august meddelte Lulu Hjarnø, at hun ønskede at 
udtræde af bestyrelsen, og Mette Gabriel indtrådte derfor på hendes plads. 

Som ny suppleant meldte Erik Haarløv sig  

Alle bestyrelsesmøder har været med flot fremmøde og med livlige og inspirerende 
diskussioner. I sommerens løb blev vi udfordret lidt, da vi fra retten i Århus blev 
pålagt en rådgivende opgave i forbindelse med en verserende sag mellem en 
vordende søfartselev og SFS. Vi fik til håndtering af opgaven hjælp fra en advokat fra 
PLO, og måtte sluttelig erkende at retten måtte søge hjælp andetsteds. 

Arrangementer: 

Traditionen tro har der i 2018 været afholdt 2 arrangementer for medlemmerne 
Forårsarrangementet blev afholdt d. 06.04.  i forbindelse med generalforsamlingen, 
som i 2018 fandt sted på Molslinjens færge Express 2 i Århus. 

Forud for generalforsamlingen var der sejltur fra Århus til Odden og retur. På 
udturen fik vi en spændende rundvisning med kig til områder, som passagerer 
normalt ikke har adgang til. På turen tilbage til Århus bød Molslinjen på frokost 
ledsaget af foredrag om Molslinjens historie og lidt om de specielle krav, der er til 
sikkerhedsforhold på hurtigfærger. 

Efter generalforsamlingen var der fagligt indlæg ved firmaet Virsabi, et virtual reality 
studio –  som ved hjælp af ny teknik tilbyder virksomheder og institutioner hjælp til 
undervisning og rådgivning - en spændende og interessant indføring i ”fagre nye 
verden” . 

På vores hjemmeside er der link til firmaet, hvor man kan se mere om deres arbejde.  

Efterårets møde blev afholdt 26.10. på CMS på Fanø. Et vellykket møde, som blev 
indledt med foredrag af Ole Sonne om tidligere tiders medicinske kvaler i 
forbindelse med søfart, dvs. farer i almindelighed dårlig ernæring, skørbug og 
traumer. Efter foredraget var der historisk byvandring i Nordby, hvor vi blev 
præsenteret for byggeskik på Fanø. Et besøg på Fanø skibsfarts- og dragtsamling 
blev der tid til før turen sluttede i Pandekagehuset med pandekager og kaffe. 

Medlemmer: 



Vores medlemstal ligger nogenlunde konstant, aktuelt 66 personer. Deraf møder ca. 
25-30 % til vores arrangementer. 

Ved sidste års GF var der enighed om, at vi skulle koncentrere os om at gøre noget 
for vores medlemmer, og ikke bruge tid og energi på at forsøge at hverve nye 
medlemmer. 

Vi har fraveget beslutningen lidt. Bl.a. er indbydelsen til dagens faglige møde sendt 
til samtlige søfartslæger – desværre med ringe respons. 

Vores medlemmer kan fortsat mødes på de sociale medier – og jeg vil i den 
forbindelse gerne reklamere lidt for vores hjemmeside, som styres på professionel 
vis af Torben. 

Internationalt samarbejde: 

Flere i bestyrelsen deltager jævnligt i internationale maritime møder, men jeg har 
ikke kendskab til deltagelse i udenlandske møder siden sidste GF. 

Vi har i årets løb været inviteret til fagseminar i vores norske søsterforening, men 
havde desværre ikke mulighed for at deltage. 

Aktuelt planlægges deltagelse i IMHA, som afholdes i Hamborg i 12.-15.06. 

Tak: 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres store og uegennyttige arbejde. Det er altid 
inspirerende og dejligt at mødes med jer. Det sværeste er at holde styr på jer, når 
ideerne flyver over bordet og talelysten er stor. 

En stor tak til jer alle. 

I år vil jeg rette en speciel tak til Mette, som har været et højt respekteret medlem 
af bestyrelsen i flere år. Du har ydet en stor indsats for selskabet og har altid været 
med til at sætte fagligheden højt. 

 

Margit Smidemann 

Formand DSMM 


