
Generalforsamling for DSMM 23.04.2021 – Formandsberetning. 

Velkommen til Dansk Selskab for Maritim Medicins årlige Generalforsamling. 

Selskabet blev stiftet i 2001, og det burde derfor være den 20. som vi afholder i dag. 

Men - som i mange andre foreninger – har vi måttet erkende at corona-pandemien, som lukkede Danmark 
ned i foråret 2020 med strenge restriktioner, også har medført mange begrænsninger for vores lille selskab. 

Bl.a. medførte restriktionerne, at vi måtte opgive at afholde GF i april. 2020. Et forsøg på afholdelse af GF 
senere på året måtte ligeledes opgives pga. fortsatte restriktioner. 

Men nu er vi samlet virtuelt - og endnu en gang velkommen til jer, som har afset tid til at deltage. 

 

Bestyrelsen i DSMM 

Jeg vil lige gå lidt tilbage i tiden. Efter GF i 2019 konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand - Margit Smidemann 
 
Næstformand -  
 
Kasserer - Marie Hamming 
  
Menig medl. - Torben Leth 
 
Menig medl. - Jon  Zwisler 
 
Sekretær - Solveig Dohrmann 
 
Suppleant - Rene Andersen 
 
Revisor Hanna Barbara Rasmussen 

 

Vi har i bestyrelsen valgt at afholde nogle af vores møder som Skype møder, fordi det er både praktisk 
og tidsbesparende. Men vi har også erkendt, at det er vigtigt at vi mødes. Det har dog kun i begrænset 
omfang været muligt – faktisk har vi ikke været samlet siden 19.12.2019, hvor vi holdt bestyrelsesmøde 
i Odense. 

Til gengæld har vi mødtes jævnligt over Skype eller Zoom – arrangeret yderst professionelt af Torben, 
vores webmaster. 

 

Arrangementer:  

Der er i selskabet tradition for at der årligt afholdes 2 arrangementer med både fagligt og socialt indhold. 

Et forårsarrangement i forbindelse med generalforsamlingen og et efterårsarrangement gerne i oktober 
måned.  

Vi har i bestyrelsen haft ideer til og startet planlægning af arrangementer i 2020. Bl.a. var det planen at 
besøge Flådestationen i Frederikshavn i foråret 2020 med fagligt oplæg om havmiljø. 

I efteråret ville vi gerne have besøgt Marinehjemmeværnsstationen i Slipshavn. 



Dagens GF havde vi selvfølgelig også nogle planer og ideer til – men sådan blev det altså ikke. 

 

Medlemmer:  

Vores medlemstal ligger nogenlunde konstant omkring 60 personer. 

Selv om der er corona restriktioner kan vores medlemmer fortsat mødes på de sociale medier - og der er 
bl.a. vores hjemmeside, hvor man kan se nyt om selskabet og arrangementer. 

 

Internationalt samarbejde:  

Blandt bestyrelsens medlemmer er der tradition for deltagelse i internationale maritime møder, men det 
har der jo også været begrænsninger på i den forløbne periode. 

 

Tak:  

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres store og uegennyttige arbejde. Det er altid dejligt og spændende 
at mødes med jer. Selv om det undertiden kniber lidt med teknikken for nogen af os, så plejer det at 
lykkes for den dygtige webmaster at samle os, så der både er billeder og lyd. 

Så endnu en gang stor tak til jer alle. 

Desværre en lidt kedelig og trist formandsberetning – og i skrivende stund er fremtidsudsigterne lidt 
usikre.  

Erfaringerne gennem det sidste år er helt klart, at dette selskab trives bedst, når der er mulighed for 
socialt samvær i forbindelse med faglige aktiviteter. 

Så forhåbentligt lysner det mod slutningen af sommeren, så vi kan mødes rigtigt til et spændende fagligt 
efterårsarrangement og socialt samvær. 

 

Margit Smidemann 

Formand DSMM 
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