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FORMANDENS BERETNING
Bestyrelsesarbejdet
Efter generalforsamlingen i 2018 konstituerede bestyrelsen sig med Christina Rydahl Lundin som
formand, Jesper Marsner Hansen som kasserer, Peter Ric-Hansen som sekretær og Niels-Christian
Emmertsen som øvrigt medlem af bestyrelsen. Karen Elizabeth Dalholt Linnet valgtes til posten som
suppleant med primære ansvarsområde at arrangere årsfesten 2019.
Der har i den forløbne sæson været afholdt et bestyrelsesmøde den 11.juni 2018. Dette var et
udvidet arrangement blandt andet med henblik på at styrke samarbejdet med Forsvarets
Sanitetskommando (FSK) - daværende Forsvarets Sundhedstjeneste. Dagen startede med en
rundvisning på FSK’s faciliteter i Sødalsparken i Århus. Herefter fulgte en briefing om aktuelle
aktiviteter og planer i FSK ved henholdsvis CH UDV N.C. Emmertsen, GLG Sten Hulgaard og NK CSS
Flemming Hansen. Til sidst fik bestyrelsen en rundvisning på Center for Sanitet- og
Sundhedsuddannelse. Selve bestyrelsesmødet blev afholdt om aftenen på GLG Sten Hulgaards og
hustru’s landsted efter en god eftermiddag og middagsmad med samtale omkring stort og småt samt
samarbejdsflader mellem FSK og DMMS.
Øvrigt bestyrelsesarbejde er foregået pr. mail, telefon og i forbindelse med medlemsmøder. Dette
har grund i blandt andet den geografiske adskillelse af bestyrelsesmedlemmerne, at formanden har
været udsendt i INTOPS, at sekretæren har haft meget aktivitet med Søværnet og at kassereren har
oplevet familieforøgelse (Tillykke). Således en travl bestyrelse, hvor det har været svært at finde
datoer for egentlige fysiske bestyrelsesmøder. Dette har dog ikke været en hindring for godt og
effektivt samarbejde.
Bestyrelsen har i dette første år med en ny sammensætning primært fokuseret arbejdet på at
videreføre selskabets traditioner og faste arbejdsopgaver. Kassereren har lagt et meget stort arbejde
i at overtage konti, regnskaber mm., samt forsøgt at modernisere selskabets hjemmeside og
sekretæren har opdateret medlemsregistret jf. nedenstående. Herudover har hovedfokus været
planlægning og gennemførelse af medlemsmøder og årsmøde.
Medlemssituationen
Medlemsregistret for DMMS bliver ført og kontingent opkrævet af Lægeforeningen. Der har i en
række år været inkongruens mellem Lægeforeningens optegnelse af medlemmer og selskabets egen
optegnelse. Sekretæren Peter Ric-Hansen har lagt et stort arbejde i at føre og opdatere vores eget
register. Bestyrelsen har i 2018 udsendt brev med anmodning om at indmelde sig korrekt via
Lægeforeningen til de medlemmer, der har figureret i DMMS eget register men ikke
Lægeforeningens. Dette med henblik på, at det for fremtiden er Lægeforeningens optegnelse, der er
den korrekte og gældende (inklusiv æresmedlemmer og ”ikke-læger”). Det er uhensigtsmæssigt, at
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der føres to registre. Således er det også Lægeforeningens ansvar at leve op til de nye krav angående
databeskyttelse jf. Databeskyttelsesloven.
Efter denne afklaring er det reelle antal medlemmer efter tilgang og afgang pr. 1. februar på 262,
hvilket er en fremgang på 16 sammenlignet med det reelle antal medlemmer sidste sæson. Det må
betragtes som en god fremgang taget i betragtning, at den nye registrering og betalingsform har
bevirket, at der har været en del medlemmer, der har meldt sig ud af selskabet.
Mødeaktiviteter i årets løb
Årsmødet 2018 er beskrevet i Formandens beretning for sæsonen 2017/18.
Selskabet har i sæsonen 2018/19 afholdt fire medlemsmøder.
1. 20. maj 2018 på Holmen: Det hele menneske v/Skolelære Henrik Møller Morgen og Konsulent
Jonas Hjort Andersen. Begge veteraner og henholdsvis fysisk og psykisk skadet veteran. Der
var 25 tilmeldte.
2. 4. september 2018 på Rigshospitalet. Tilbage til Månen efter 50 år og derefter til Mars:
Hvordan – og hvad med helbredet? v/Professor Peter Norsk fra NASA. Mødet afholdtes i
samarbejde med Dansk flyve- og dykkermedicinsk selskab. Der var over 100 tilmeldte – både
DMMS og DFDMS medlemmer.
3. D. 13. november 2016 på Kastellet: Opdatering vedrørende dansk Special Operation Forces
Medicin v/ OLG Claus Ol Hansen. Der var 68 tilmeldte og således var mødet det mest besøgte
i selskabets nyere historie.
4. D. 29. januar 2019 på CSS i Århus: Forsvarets Sanitetskommando’s strategi og udvikling af
uddannelsesområdet. v/ GLG Sten Hulgaard, CHUDVA STLG-2 NC. Emmertsen og
NK CSS OLG F. Hansen. Der var 21 tilmeldte.
Medlemsmøderne har alle efter bestyrelsens opfattelse haft et vældigt tilfredsstillende forløb med
gode foredrag og lidt vekslende, men overvejende rigtig god deltagelse. Til alle møder har der været
stor spørgelyst og militærmedicinske emner er blevet drøftet med engagement og ildhu.
Bestyrelsen har forsøgt sig med at samarbejde om et møde med andet selskab og afholdt møde i
Jylland. Begge dele har været en succes. Antallet af deltagere til mødet i jylland var, som forventet
ikke stort, men med FSK’s etablering i Århus er det planen, at minimum et møde årligt skal afvikles i
Århus eller andet sted i Jylland - alternativt på Fyn. Med tiden vil der også opbygges en fast
deltagerskare vestover og vi vil styrke sammenholdet på tværs af Storebælt.
Bestyrelsen forsøgte sig også med lanceringen af ”Gør-det-selv”-møder, hvor medlemmer
opfordredes til at planlægge et medlemsmøde. Ingen medlemmer meldte sig under fanerne.
Bestyrelsen vil efter GF 2019 vurdere om formen skal genprøves i 2019/20.
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Årsfesten
Årsfesten 2018 blev afholdt i Domus Medica. Knapt 50 medlemmer deltog og efter en dejlig middag,
samtaler i biblioteket, lanciers og efterfølgende dans og hygge til kl. 02 drog de mest feststemte
videre til Borgerkroen for yderligere samvær. Således var festen igen i 2018 en stor succes.
Bestyrelsen har derfor satset og undladt at indhente forhåndstilmeldinger, da vi fandt det
sandsynligt, at mange medlemmer igen i år vil deltage.
Bestyrelsen har valgt i år at give tilskud til betalingen af festen. Ligeledes er prisen blevet
differentieret for at tiltrække flere gæster fra ”Vest for Storebælt”. Disse medlemmer har flere
udgifter i forhold til transport, hvilket vi med denne tilgang har forsøgt at opveje en smule.
Bestyrelsen ønsker nemlig at samle flest muligt medlemmer denne ene gang om året.
Da selskabet over de seneste år har haft overskud på budgettet og har opbygget en egenkapital på
drift kontoen på over 130.000 kr, kan dette økonomisk forsvares og vi ønsker at bruge foreningens
penge på medlemmer. Vi mener, at indestående på drift kontoen bør være i størrelsesordenen
50.000 kr. Bestyrelsen vil efter årsmøde og fest vurdere om denne løsning kan danne præcedens
fremadrettet uden at ”tømme kassen”.
Selskabets hjemmeside
Bestyrelsen præsenterede på GF 2018 udkastet til et nyt design af hjemmeside. Jesper Marsner
Hansen har lagt et overordentligt stort arbejde i dette. Sidenhen viste det sig desværre, at den
anvendte platform ikke kunne understøtte vores domæne. Arbejdet var således spildt. Der blev
efterfølgende justeret på nuværende hjemmesiden så den fremstår en anelse forbedret. Bestyrelsen
planlægger at nedsætte et hjemmesideudvalg med henblik på at forbedre hjemmesiden
fremadrettet.
Militærmedicinen som fagområde
DMMS har i denne sæson modtaget to ansøgninger og heraf godkendt en enkelt, nemlig RLG-1 Simon
Uhl Nielsen som ”Ekspert i militærmedicin”. På hjemmesiden er der en detaljeret gennemgang af
kravene for godkendelse og anvisning på hvordan man skal ansøge, og hvilken dokumentation, der
skal foreligge. Kravene skal revurderes hvert 5.år og næste gang er i sæsonen 2020/21.
Uddeling af selskabets hæderstegn og legat.
Bestyrelsen har i den forløbne sæson uddelt et enkelt hæderstegn til Vibeke Von Westphal i
forbindelse med GF 2018. Bestyrelsen har besluttet, at hæderstegn fremadrettet som udgangspunkt
uddeles en gang årligt i forbindelse med generalforsamlingen.
Hans Diderik von Ehlerns Vandrepræmie med tilhørende legatportion fra Dansk Militærmedicinsk
Selskab blev ikke uddelt i 2018.
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Bestyrelsen har pr. nyhedsbrev i email opfordret medlemmerne til at sende indstillinger både til
hæderstegn og legat. Indstillingerne vurderes af bestyrelsen. Hæderstegn uddeles kun i anden
sammenhæng, såfremt det ikke er muligt for modtageren at deltage til årets generalforsamling eller
anden af selskabets mødevirksomhed. Legatet uddeles kun en gang årligt til generalforsamling og
helst ved personligt fremmøde til generalforsamlingen af modtageren.
Organisationen af lægevidenskabelige selskaber (LVS)
Generalforsamlingen 2018 valgte Erik Darre, Inger Marie Giversen og Vibeke Von Westphal, som
repræsentanter i LVS. Der har været en del aktivitet i form af møder og høringer, hvoraf kun enkelte
af sidstnævnte har været relevante for DMMS.
Afslutning
Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for godt og loyalt samarbejde i det
forløbne år. I har alle ydet en stor indsats med energi og godt humør trods mange opgaver i det travle
hverdagsliv.
Bestyrelsen vil fremadrettet forsat lægge vægt på at arrangere medlemsmøder med fagligt indhold af
høj standard og indenfor alle grene af militærmedicinen. Vi vil forsøge at imødekomme flest muligt af
medlemmernes ønsker om indhold og kvalitet. Vi vil også fokusere på det sociale og lægger vægt på
at medlemmerne mødes i sjovt og hyggeligt samvær på tværs af landeskel og generationer. Det er
vigtigt for bestyrelsen at både trofaste mangeårige medlemmer, de yngste og nyeste medlemmer,
samt alle derimellem finder selskabet relevant og interessant.
I kommende år vil bestyrelsen også gøre et stykke arbejde for at vurdere, hvordan vi kan være med til
at styrke militærmedicinen som fagområde på et mere overordnet plan fremadrettet.

RLG-1 Christina Rydahl Lundin
Formand

4

