
1  

 

 
 

 

 

Generalforsamling 2020 
 

 

9. oktober 2020 

 

 

 

Referat af generalforsamlingen afholdt tirsdag den 6. oktober 2020 på Vingsted Hotel og 

Konference Center kl. 17:30 

 

Selskabets formand Kim Dremstrup bød velkommen. 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent 

Peter Johansen blev foreslået og blev enstemmigt valgt. 

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

 

Pkt. 2. Årsberetning 

Formand Kim Dremstrup gennemgik året i DMTS: 
 

Det er 2. gang vi holder Generalforsamling i Vingsted i oktober - Landsmødemåneden. 

Vi er stadig ca 750 personlige medlemmer inkluderende små 100 virksomheder som 

firmamedlemmer. Medlemmerne er en stadig en god blanding af teknikere, ingeniører, og få læger 

fra hospitalerne. Studerende, adjunkter, lektorer og professorer fra universiteterne. Udviklere, 

salgsingeniører og direktører fra industrien. Kort sagt vi opfylder vores formål: At skabe kontakt 

mellem medicoteknisk interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning. Vi kunne 

dog godt bruge lidt flere medicinere i selskabet.  

 

Landsmødet: Vores kronjuvel er stadig vores Landsmøde her på Vingstedcentret. Og sidste år i 

oktober var det godt – igen med mange - 465 deltagere og 44 virksomheder - der udstillede state of 

the art.  

Aber – i år er skæbnen ugunstig og vi har måtte udskyde LM til 2021 pga Covid19. 

 

Formidling: Et af formålene for DMTS er formidling af faglighed, og til det har vi ud over 

Landsmødet to medier: Bladet MedicoTeknik som udgives sammen med forlaget TechMedia og så 

vores Nyhedsbrev, det sidste halter desværre lidt, men Bladet er et vigtigt aktiv i vores selskab. 

Journalist Søren Bang, som sammen med de enkelte jourhavende gør et fremragende stykke arbejde. 

Jeg synes det er et flot og læseværdigt blad vi har og som vi kan være stolte af – det udgør en 

væsentlig del af vores faglige formidling!  

 

DMTS-web: Vores hjemmeside er under konstant transformation. Tak til vores Web-gruppe for 

deres indsats i den forbindelse sammen med vores programmør Thomas. 



2  

 

 

 

Videnskab:  

De fleste konferencer aflyses eller afholdes virtuelt, det gælder også for vores branche. 

 

Samarbejde med andre aktører på vores scene er et af temaerne for det strategimøde bestyrelsen 

holder her i Vingsted onsdag og torsdag i forlængelse af bestyrelsesmøde. 

Jeg vil bruge lejligheden til at udtrykke min glæde over at det til stadighed lykkes os at få gode 

studenterrepræsentanter til vores bestyrelse fra alle fire uddannelsesinstitutioner, de er en vigtig 

inspirationskilde, udfører et stort og vigtigt arbejde, og så er det kommende kollegaer og 

forhåbentligt bestyrelsesmedlemmer! 

Jeg vil slutte min beretning hermed tak for indsatsen til, og tak for jeres opmærksomhed. 
 

Beretningen blev godkendt med applaus. 

 

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2019); Budget for 2020; Fastlæggelse af kontingent for 

2021 
Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets 
revisorer. Dette viste et overskud på kr. 80.890,51. Selskabets aktiver pr. 31. december 2019 er kr. 
2.284.331,25 

Vor økonomi er sund, så vi hensætter årets overskud til 50-års jubilæet i 2023. 

 

Budgettet for 2020 er på linje med 2019. 

Kontingentet for år 2021 foreslås uændret. 

Regnskab for 2019, budget for 2020 og uændret kontingent for år 2021 blev enstemmigt godkendt. 

Kontingent for år 2021 er således uændret: 

 

Personlige medlemmer  300,00 kr. 

Firmamedlemmer 2000,00 kr. 

Pensionister 150,00 kr. 

Studerende 60,00 kr. 

 

Pkt. 4.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg:  

 

Bestyrelsen: 

• Kim Dremstrup  

• Hans Jørgen Clausen  

• Arne Talbot  

• Helge B. Sørensen  

• Peter Johansen  

• Thomas Schmidt.  
Alle blev genvalgt med applaus. 

 

Søren Hack ønskede på grund af skift i arbejdsområde at udtræde af bestyrelsen. 

Trine Straarup Winther stillede op og blev valgt med applaus. 

 

Bestyrelsessuppleanter: 
 

• Michelle Askholm ønskede ikke genvalg, så Jackline Bamdeg stille op og blev valgt  

med applaus. 

 



3  

Pkt. 5 Revisor og revisorsuppleant: 

Revisor John Gade var på valg. 

John gade blev genvalgt med applaus. 

 

Pkt. 6 Indkomne forslag 

Der var ikke tilgået formanden nogen forslag fra medlemmerne. 

 

Pkt. 7.   Eventuelt: 

Der var intet under eventuelt 

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og formanden takkede derefter 

dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

Referent: Per Overgaard Rasmussen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Underskriftside for Generalforsamlingsreferatet for 2020 generalforsamlingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Peter NJohansen, dirigent Kim Dremstrup, formand 
 

 

 

 

 

 

 
  

Hans Jørgen Clausen, næstformand Per Overgaard Rasmussen, sekretær & kasserer 
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Bestyrelsen er nu konstitueret således: 

Institutleder, lektor, Ph.d. Kim Dremstrup (formand) 

Områdeleder leder Hans Jørgen Clausen (næstformand) 

Medicoingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer) Ass. 

professor Marie Sand Traberg 

Ass. professor, ph.d., m.sc. EE Helge B. Sørensen 

Chef for Medicoteknik Arne Talbot 

Ass. professor, Ph.D. Peter Johansen 

Adjunkt Ph.D. Thomas Schmidt 

Civilingeniør Trine Straarup Winther 

Projektleder Stefan Madsen Sjødahl 

Medicoteknisk leder Peter Sommer 

 

Suppleanter: 

Projektleder Matilde Bødker Andersen 

Civilingeniør i udvikling og implementering i Telepsykiatrisk Center Jackline Bamdeg 

 

Revisor: 

Civilingeniør John Gade 

 

Revisorsuppleant: 

Medicoteknisk Servicechef Klaus Bergulf 

 

Studenterrepræsentanter: 

Studerende Louise Frost - DTU 

Studerende Ines Jlil – AU       

Studerende Ebbe Vincent Just Christensen   SDU 

Studerende Sine Nordstrøm Lambert Andersen – AAU 

Studerende Mathias Kjær Katballe - AAU                                   

 

Derudover har vi en række konsulenter: 

Lektor Cand. Polyt, ph.d. Carsten Eckhart Thomsen 

Medicoingeniør Daimi Frederiksen 

Medicoteknisk Chef Lars Hansen 

Professor Steve Rees 

Lektor Ph.d. Morten Østergaard 

Ph.d. Dr. med associate Professor Morten Ølgaard Jensen 


