Generalforsamling 2022
24. oktober 2022

Referat af generalforsamlingen afholdt tirsdag den 11. oktober 2022 på Vingsted Hotel og
Konference Center kl. 17:30
Der var ca. 70 til stede.
Selskabets formand Kim Dremstrup bød velkommen.
Pkt. 1. Valg af dirigent
John Gade 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 nu 4. gang vi holder Generalforsamling i Vingsted i oktober - Landsmødemåneden.
Vi er stadig godt 700 personlige medlemmer og vi har ca. 100 virksomheder som firmamedlemmer.
Medlemmerne er stadig en god blanding af teknikere, ingeniører, og for 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.
Antallet af læger i selskabet er dog kritisk lavt. Dels fordi Medicoteknik/Sundhedsteknologi/MedTech
– kært barn…. jo er et tværfagligt område hvor mange faggrupper bidrager, herunder medicinere, dels
fordi DMTS er med i LVS – Lægevidenskabelige Selskaber i Danmark, og der er simpelthen brug for
et minimum antal læger for at vi kan opretholde det medlemskab.
Så I må gerne gøre hvad i kan for at lokke nogle lægekollegaer over i selskabet – vi vil også gøre en
mere målrettet indsats fra selskabet i forbindelse med vores jubilæum næste år.
Landsmødet: Vores Landsmøde her på Vingstedcentret er stadig vores største aktivitet for selskabet
og for medlemmerne. Sidste år, efter en Corona pause i 2020, satte vi endnu engang rekord i antal af
deltagere. I alt 496 deltog fordelt på 265 delegerede og 231 firmadeltagere.
I tror det nok ikke, men i år 2022 slår vi dette deltagerantal – her skulle jeg så have en trommehvirvel
– med 1 én deltager� I alt 497 deltagere, men fordelt med flere delegerede – 291 og 48
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virksomheder med 206 deltagere.
Efter vores seneste Strategimødet udarbejdede vi en ny struktur for arbejdet i bestyrelsen. Vi
definerede et antal indsatsområder: Kommunikation, Landsmødet, Uddannelse og Forskning,
Organisationen og Andre aktører. Hver af disse indsatsområder blev bemandet, eller in disse tider
skulle man måske mere kønsneutralt sige – befolket, og vores indsats sker i disse udvalg som så
rapporterer til bestyrelsen. Den model fungerer fint og gør vores bestyrelsesarbejde mere fokuseret.
Vi arbejder desuden mere digitalt i bestyrelsen og holder hvert andet møde virtuelt via Zoom.
Formidling: Et af hovedformålene for DMTS – ja vi kan faktisk kalde det vores Raison d’etre er
formidling af faglighed, og til det har vi ud over Landsmødet vores Fagmagasin MedicoTeknik som
udgives sammen med forlaget Tech Media.
I det forløbne år har vi haft følgende temaer: Billeddiagnostik, Fremtidens Sundhedsdata, Simulation,
Ultralyd og Monitorering og Digital Sundhed.
Jeg håber I finder bladet læseværdigt, og jeg vil anmode jer alle om at støtte op, med ideer til temaer
og artikler. Kontakt et bestyrelsesmedlem eller mig hvis I vil bidrage.
I forhold til. vores blad, så gør vores journalist Søren Bang, sammen med de enkelte jourhavende et
fremragende stykke arbejde i tæt samarbejde med TechMedia, som naturligvis har kontakten til vores
annoncører. 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! Er I enige?
Videnskab:
De fleste videnskabelige konferencer er så småt ved at være fysiske igen efter Corona nedlukningen
eller afholdes som hybridmøder dels fysisk dels virtuelt. Det gjaldt også vor store IFMBE møde denne
sommer i Singapore. Vi kunne godt bruge nogle flere aktive fra bestyrelsen eller selskabet i de
internationale organer og udvalg.
Tak til bestyrelsen:
Vi har et travlt samfund og vores branche går ikke ram forbi, jeg kan godt mærke arbejdspresset hos
flere af vores bestyrelsesmedlemmer, og min holdning er helt klar, det er jobbet der betaler ens løn der
har førsteprioritet, men alligevel så er et selskab som vores helt afhængige af at der gøres en frivillig
indsats.
Derfor vil jeg bruge lejligheden til at udtrykke min udelte glæde over at det til stadighed lykkes os at
få gode ordinære bestyrelsesmedlemmer og især glæder det mig at vi får 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.
Tak for ordet
Jeg vil slutte min beretning hermed tak for indsatsen til dem der bar – I ved hvem I er, og tak for jeres
opmærksomhed.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2021); Budget for 2022; Fastlæggelse af kontingent for
2023

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisorer
og revisorsuppleant. Dette viste et overskud på kr. 479.665,29. Selskabets aktiver pr. 31. december 2021 er kr.
2.882774,15 Vor økonomi er sund, så vi hensætter årets overskud til 50-års jubilæet i 2023.

Budgettet for 2022 er på linje med 2021.
Kontingentet for år 2023 foreslås uændret.
Regnskab for 2021, budget for 2022 og uændret kontingent for år 2023 blev enstemmigt godkendt.
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Kontingent for år 2023 er således uændret:
Personlige medlemmer
Firmamedlemmer
Pensionister
Studerende

300,00 kr.
2000,00 kr.
150,00 kr.
60,00 kr.

Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg:
•
•
•
•
•

Kim Dremstrup
Trine Straarup Winther
Helge B. D. Sørensen
Peter Johansen
Thomas Schmidt

Alle er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Alle blev genvalgt med applaus
Michael Graves ønskede at udtræde af bestyrelsen. I stedet foreslår bestyrelsen valg af Steffen Pryds.
Steffen blev valgt med applaus
Bestyrelsessuppleanter:
På valg var:
•

Jackline Bamdeg

Jackline er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Jackline blev valgt med applaus.
Pkt. 5 Revisor og revisorsuppleant:
Revisor John Gade var på valg.
John blev genvalgt med applaus.
Pkt. 6 Indkomne forslag
Der var ikke tilgået formanden nogen forslag fra medlemmerne; men bestyrelsen havde følgende forslag:
1.
Nedenstående blev vedtaget på generalforsamlingen i 2021; men skal i henhold til lovene godkendes på
to generalforsamlinger:
”Bestyrelsen har følgende forslag: §4, stk. 8 En del af foreningens opsparing må placeres i
værdipapirer, som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen anses for pålidelige.
Investeringerne foretages ikke indenfor det medicotekniske område.”
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for, ingen imod og en enkel blank stemme.

Forslaget indgår herefter i vores love.
2.

Bestyrelsen indstiller, at selskabets engelske navn ændres fra Danish Society for Biomedical Engineering
til: Danish MedTech Society.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og skal derefter i henhold til vore love også godkendes på næste
generalforsamling
Pkt. 7. Eventuelt:
Eventuelt
Vort internationale selskab IFMBE har en underafdeling som hedder: CED – Clinical Engineering
Division. Hjemmeside: https://ced.ifmbe.org/
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IFMBE-CED har et årelangt samarbejde med WHO
Per opfordrede interesserede til at melde sig. Man behøver i henhold til vor strategi ikke at være medlem
af bestyrelsen; men skal blot rapportere til bestyrelsen.
Formanden Kim Dremstrup orienterede om 50-års jubilæet, som vi markerer i Aarhus fredag den 24.
november 2023. Vi starter på Steno Museet.
Landsmødet næste år vil også stå i jubilæets tegn.
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 2022 generalforsamlingen.

John Gade, dirigent

Per Overgaard Rasmussen, referent

Kim Dremstrup, formand

Peter Melchior Sommer, næstformand
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2022

Bestyrelsen er nu konstitueret således:
Institutleder, lektor, Ph.d. Kim Dremstrup (formand)
Områdeleder Peter Melchior (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 Steffen Pryds
Ass. professor, Ph.d. Peter Johansen
Ass. professor Ph.d. Thomas Schmidt
Civilingeniør Trine Straarup Winther
Områdeleder Stine Groth-Pedersen
Civilingeniør Sine Nordstrøm Lambert Andersen
Suppleanter:
Projektleder Matilde Bødker Andersen
Civilingeniør Jackline Bamdeg
Revisor:
Civilingeniør John Gade
Revisorsuppleant:
Medicoteknisk Servicechef Klaus Bergulf
Studenterrepræsentanter:
Studerende Mads Nørlev - DTU
Emilie Sofie Engdal - DTU
Signe Gram Sand – AU
Ebbe Vincent Just Christensen - SDU
Sofie Bjørn – AAU
Derudover har vi en række konsulenter:
Medicoingeniør Daimi Frederiksen
Medicoteknisk Chef Lars Hansen
Professor Steve Rees
Lektor Cand. Polyt, ph.d. Carsten Eckhart Thomsen
Ph.d. Dr. med associate Professor Morten Ølgaard Jensen
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