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Danmarks Mikrobiologiske Selskab(DMS) ser stadig en positiv medlemsfremgang i 2013, som 
tolkes at bunde i de to årlige arrangementer; Generalforsamlingen med fagligt tiltag og den årlige 
konference. For Generalforsamlingen er det vedtaget, at denne hvert andet år finder sted i Jylland. 
 
DMS har afholdt følgende arrangementer i 2013: 
 
Danmarks Mikrobiologiske Selskabs Generalforsamling blev afholdt den 20. marts i 
overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen blev afholdt på Panum instituttet, 
hvorefter et symposium over emnet ”State of the art sequencing in Denmark” blev gennemført.  
Seks danske forskere fremlagde deres resultater fra et bredt mikrobiologisk perspektiv.  Blandt 
andet blev resultater fra undersøgelser af biogas anlæg, sediment i havbunden og  havet blev belyst. 
 
Danmarks Mikrobiologiske Selskabs årlige symposium blev igen afholdt i Eigtveds Pakhus, denne 
gang 18. november. I alt deltog 275, hvilket var en fremgang i forhold til symposiet i 2012 på 50 
deltagere.  Bioteknologiske firmaer udstillede og der var indsendt 64 abstrakt.   Samtlige abstrakt 
blev præsenteret som poster og 18 blev udvalgt til 5 minutters præsentationer under symposiet, 
fordelt over 7 af symposiets sessioner. 
 
Opening session på symposiet var ”Social Microbiology” hvor bakteriers interaktioner mellem 
hinanden blev belyst. Denne session blev efter fulgt at tre parallelle sessioner om ”One Helath”, 
”The Bacterium as production organism” og ”Permafrost Microbiology”. Om eftermiddagen var tre 
parallelle  sesioner; ”Biodegradation”, Clinical Microbiology” og ”Microscopy”, hvorefter en ASM 
sponsoret ”on line” session med Jim Tiedje om ”The many faces of metagenome” blev gennemført. 
Efter denne session gennemførte et ”battle” mellem professor Janet Jansson og professor Jim 
Prosser om brugen af sekvensdata. Det blev gennemført under titlen ” Think before you sequence”  
og var afsted kommet fra en artikel i Science, der belyste de udfordringer de mange sekvensdata, 
som akkumuleres kan medføre. 
 
Efter keynote foredraget var der reception for alle deltagere med fermenterede drikkevarer og som 
var en afrunding af de sociale aktiviteter blandt deltagere under symposiet. Kort referat af 
symposiet blev indsendt til Ugeskrift for Læger. 
 
Andre aktiviteter. 
For at synlige DMS aktiviteter udenfor København blev et af bestyrelsesmøderne afholdt i Århus. 
De fleste af DMS medlemmer kommer fra København og omegn, hvorfor selvskabet gerne så en 
øget aktivitet i Jylland. 

http://www.dmselskab.dk/
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DMS har måtte konstatere, at det er svært at skaffe sponsorering til de aktiviteter, der gennemføres. 
Derfor vil noget af selvskabets egen kapital blive brugt på at gennemføre de to faglige 
arrangementer. Derfor har DMS besluttet ikke at uddele rejselegater til studerende i år. Der arbejdes 
på en bedre økonomi, så dette kan genoptages. DMS har haft kontakt med studerede, som ønsker at 
opstarte en studenterforeningen under DMS. Dette vil DMS støtte og håber på, at denne forening 
kan opstarts i 2014.  
 
Der har i slutningen af 2013 været problemer med selskabets hjemmeside, da ejerforholdet ikke var 
afklaret. Dette er løst nu og DMS arbejder nu på at forbedre hjemmesiden, så den virker mere 
inspirerende for selskabets medlemmer.  
 
Afsluttende kan det konkluderes, at DMS er et levedygtigt og aktivt selskab i fremgang. Det er et 
ønske fra selskabets bestyrelse, at der skal være flere aktiviteter fremadrettet og DMS overvejer at 
byde på afholdelse af FEMS store konference indenfor en overskuelig fremtid. For at kunne løfte 
denne opgave arbejder vi aktivt med at forbedre det årlige symposium og høste erfaringer fra dette 
arbejde, samt tage kontakt til professionelle for en bedre drift og mulighed for at tiltrække større 
konferencer til DMS og hermed Danmark. 
 
Formand Lars Bogø Jensen 
Mørkhøj d. 13. marts 2014 
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