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Selskabets formand, Kim Dremstrup, bød velkommen. 

Af den udsendte dagsorden: 

Pkt. 1. Valg af dirigent 

Svend Erik Bodi blev foreslået og blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iflg. Selskabets love. 

 

Pkt. 2. Årsberetning 

Kim Dremstrup gennemgik årsberetningen: 

Vi nærmer os 500 personlige medlemmer og er nu 470 (412 i 2010) og vi er vokset fra 68 til 70 
firmamedlemmer og det er endnu engang rekord for selskabet. 

Målsætningen om, at vi gerne skal favne alle medicoteknik-professionelle i Danmark bliver stille og 
roligt opfyldt. 

Vi har i DMTS omlagt vores aktivitetsmønster således vi i stedet for et varierende antal fag-møder 
rundt om i landet med spredt tilslutning nu holder et stort landsmøde, som så suppleres ad libitum med 
arrangementer som vi enten selv afholder eller medvirker til i forskelligt omfang – som sponsorer ol. 
Sidste år besøgte vi CAVI i Århus, og i år er vi så her på Panum instituttet. 

Vi har tidligere etableret et antal ERFA grupper som dels mødes på vores årsmøde, dels, med 
forskellig hyppighed, mødes rundt om i landet efter egen planlægning. Selskabet støtter med midler til 
forplejning og ellers er det medlemmerne der driver arbejdet. Som eksempel på en ERFA-gruppes 
arbejde, kan fremtrækkes gruppen for det præ-hospitale område, som på deres næste møde i april vil 
behandle: Elektromagnetisk støj fra mobiltelefoner og Tetra Net, optimering af udstyrets 
sammenkobling, drøfte og komme med anbefalinger i forbindelse med standardisering og 
kvalitetssikring. 
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Vores møde i Brædstrup i september sidste år var igen et højdepunkt. Der var igen en god faglig 
spredning mellem teknik, klinik og forskning. For anden gang havde vi bredt mødet ud på tre dagen og 
havde første dag bla. nævnte Erfa-gruppemøder. Mødet bød på god faglighed og anden mere bred 
formidling. Bl.a. havde vi TV-lægen Peter Qvortrup på besøg, og nogle af medlemmer prøvede at gå 
på glas og spise ild som Pjerrot. Og selvfølgeligt havde vi rodeotyren i kælderen. 

Dem af jer der var på landsmødet i 2009 husker at den store SAR-helikopter landende på marken ved 
siden af Pejsegården og Overlæge Benedikt Kjærgård fortalte om det livreddende udstyr han og hans 
gruppe har udviklet, det udstyr blev jo særdeles aktuelt ved kæntringsulykken ved Præstø fjord 
tidligere på året. Men her var et godt eksempel på at medicoteknik er teknik der hjælper. 

På undervisningsfronten er der kommet endnu et tilbud til branchen og naturligvis til de unge 
mennesker. SDU oprettede i 2010 en bachelor i Velfærdsteknologi, og den følges af en 
kandidatuddannelse i 2013. Så nu har stort set alle regioner et tilbud indenfor Medicoteknik: Medicin 
og Teknologi på DTU og KU, Sundhedsteknologi bachelor på IHK i Ballerup, Velfærdsteknologi på 
SDU, Biomedicinsk Teknologi på Århus Universitet, og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. 
Der bliver investeret i uddannelser for at industrien, sundhedssektoren og læreranstalterne kan få højt 
uddannet arbejdskraft. Og så vi kan få flere medlemmer!!! 

DMTS er medlem af Dansk Medicinsk Selskab, som nu skifter navn til Organisationen af 
Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Vi får rigtig mange henvendelser om høringssvar om alt fra 
speciallægeuddannelser til ”Et sundhedsvæsen under pres”. Meget vil ikke naturligt falde ind under 
vores faglighed, men vi mangler stadig at få etableret en model for behandling af den meget 
information og mulighed for indflydelse vi får. Ideer modtages. 

Et vigtigt aktiv i vores selskab er bladet Medicinsk Teknik og Informatik (MTI), som vi deler med 
Dansk Selskab for Medicinsk Informatik og Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. Vi udgiver seks 
numre af bladet årligt, og har indført en ny proces med skiftende redaktører, hvor bestyrelsens 
medlemmer skiftes til at redigere sammen med den faste fagredaktør. Bladet kører i øvrigt en evig 
balancegang mellem fagjournalistik og annoncemateriale og det er vigtigt at vi spiller op mod bladet så 
det fortsat vil have en høj troværdighed. 

Andre vigtige aktiver for selskabet er vores Web-side og nyhedsbrev som er vores vigtige 
kommunikationskanaler til medlemmer og andre interesserede. Stor tak til Calle for hans store indsats 
med disse medier! 

Næste landmøde bliver i år i juni, nærmere bestemt 15. – 17. juni og det afholdes i år i Aalborg 
sammen med NBC15. Mødet starter således onsdag eftermiddag og onsdagen dedikeres til Erfa-
gruppemøder, networking og check-in så vi er klare til at starte programmet fra morgenstunden om 
onsdagen. Følg med og meld dig til via vores hjemmeside. Jeg er sikker på at vi ses i Aalborg til endnu 
et kanon-møde! 

Så vil jeg også erindre om at Danmark er vært på Nordic Baltic Meeting in Biomedical Engineering 
and Medical Physics, NBC15 som afholdes i Aalborg om et par måneder i juni fra 14-17.  

Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for dens store indsats, der mangler sjældent frivillige når 
der skal stables noget på benene, og engagementet i at få vores landsmøde på benene samler hele 
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bestyrelsen. En særlig tak dog til Per og Svend Erik som lægger en helt utrolig energi i at få selskabet 
og landsmødet til at fungere. 

 Jeg vil slutte min beretning med at tillade mig at konkludere at det går rigtigt godt i selskabet, og jeg 
takker for fint fremmøde til vores generalforsamling og lektor Carsten Thomsen, Panum for at være 
vært for dagens møder. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2010); Budget for 2011; Fastlæggelse af kontingent for 2012  

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets 
revisor. Dette viste et overskud på kr. 51.790,36. Selskabets aktiver pr. 31. december 2010 er kr. 
1.268.789,75. Resultatet er yderst tilfredsstillende. En del af formuen bliver hensat til 15. Nordic-Baltic 
Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, som vi afholder i år. 

 

Budgettet for 2011 vurderes til at følge 2010-resultatet med hensyn til de almene omkostninger; men der 
vil blive brugt en del af formuen på LM 2011 og NBC 15. 

Kontingentet for år 2012 foreslås uændret. 

Regnskab for 2010, budget for 2011 og uændret kontingent for år 2012 blev enstemmigt godkendt. 

Kontingent for år 2012 er således: 
 
 
Personlige medlemmer   300,00 kr. 
Firmamedlemmer 2000,00 kr. 
Pensionister    150,00 kr. 
Studerende      60,00 kr. 

 
Regnskab, budget og kontingent blev godkendt med akklamation. 

Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
Bestyrelsen, følgende er på valg: 
 Frank Neidhardt 
 Calle Thøgersen 
 Morten Ølgaard Jensen 
 Søren Haack  
 Per Overgaard Rasmussen 
  

  Frank Neidhardt, Calle Thøgersen, Morten Ølgaard Jensen, Søren Haack og Per Overgaard Rasmussen 
er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse. 

 
  Der var ingen andre kandidater, så alle blev genvalgt med akklamation. 

 
Bestyrelsessuppleanter: 
Elisabeth Larsen er på valg. 

http://www.rtu.lv/nbc14/�
http://www.rtu.lv/nbc14/�
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Bestyrelsen foreslår genvalg 

Der var ingen andre kandidater, så Elisabeth blev genvalgt med akklamation 

  
Pkt. 5. Revisor og revisorer suppleant 

  Der er ikke valg til revisor i år 
  
  Revisorsuppleant Poul Trier Damgaard er på valg. 
  Bestyrelsen foreslår genvalg 
 

Der var ingen andre kandidater, så Poul blev genvalgt med akklamation 

 
 Ad pkt. 6 
 Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag 
 

Pkt. 7. Eventuelt: 
Der var intet under eventuelt 

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen 
 

Referent: Per Overgaard Rasmussen 

 

 

 

 

____________________________________ ______________________________________ 

Svend Erik Bodi, dirigent                           Kim Dremstrup, formand 

 

 

 

____________________________________  ______________________________________ 

Frank Neidhardt, næstformand                            Per Overgaard Rasmussen sekretær & kasserer 
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Bestyrelsen blev konstitueret på et efterfølgende bestyrelsesmøde og har herefter følgende 
sammensætning: 

 

Institutleder, lektor, Ph.D. Kim Dremstrup (formand) 
Afdelingschef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen (næstformand) 
Ingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer) 
Afdelingschef Frank Neidhardt 
Professor, dr. techn. Jørgen Arendt Jensen 
Team leder Hans Jørgen Clausen  
Professor, overlæge, dr.med. Egon Toft. 
MR-Fysiker Søren Haack 
Civilingeniør, Lektor Morten Ølgaard Jensen 
Adm. Dir. Henrik Kruckow 
 
 
Suppleanter: 
Medicoteknisk rådgiver Elisabeth Larsen 
Afsnitsleder René Edslev 
Lektor Helge B. Sørensen 
 
Revisor: Civilingeniør John Gade 
 
Revisorsuppleant:  
Medicoingeniør Poul Trier Damgaard 
 

Derudover har vi en række konsulenter, bl.a.:  
Civilingeniør Gert Kokholm (Medlems-databaseadministrator) 
Adm. Direktør Rolf Ulrik (Repræsentant for MedicoIndustrien) 
Cand. Polyt Necati Harmankaya (Repræsentatnt for studerende) 
Markedschef Svend Erik Bodi (Arrangementgruppen) 
Klinisk Ingeniør Benedikte Kruuse Lindvig 
Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jøregensen 
Professor, Ingeniør, dr.med. Hans Nygaard 
Lektor Cand Polyt, ph.d Carsten Eckhart Thomsen 
 

Med venlig hilsen 

 

Per Overgaard Rasmussen 
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