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Danmarks Mikrobiologiske Selskab(DMS) har fortsat sin medlemsfremgang i 2012. Dette har været 

et produkt af deltagelse i vores årlige symposium automatisk har medført medlemskab af 

foreningen. Derfor har Danmarks Mikrobiologiske Selskab nu 325 medlemmer, som må betegnes 

godt for et selskab i Danmark. 

 

DMS har afholdt følgende arrangementer i 2012: 

 

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs Generalforsamling blev afholdt den 14. marts i 

overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen blev afholdt i Aarhus i forbindelse med 

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis møde om biofilm og dette tiltag blev gjort med et ønske 

om at sprede DMS’ aktiviteter geografisk, da disse ellers primært været centreret omkring 

hovedstadsområdet. Afholdelsen af Generalforsamlingen i forbindelse med et andet arrangement 

var ligeledes et nyt tiltag, som samtidigt knyttede de to selskaber DMS og Dansk Selskab for 

Klinisk Mikrobiologi tættere sammen. Det er endvidere besluttet, at DMS Generalforsamling hver 

andet år skal afholdes i Jylland.  

 

På Generalforsamlingen udskiftedes to bestyrelsesmedlemmer med tre nye, og da en post i 

bestyrelsen var ledig blev alle valgt: Bestyrelsen består nu af 8 medlemmer, som beskrevet i 

foreningens vedtægter. 

 

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs årlige symposium blev igen afholdt i Eigtveds Pakhus, denne 

gang 5. november. I alt deltog 225, hvilket var en fermgang i forhold til symposiet i 2011 på 22 

deltagere.  9 firmaer udstillede under symposiet. Antal abstrakt slog igen rekord med 69, hvilket var 

en stigning på 21 i forhold til 2011.   Samtlige abstrakt blev præsenteret som poster og 21 blev 

udvalgt til 5 minutters præsentationer under symposiet, fordelt over de 7 sessioner, som symposiet 

bestod af. 

 

Opening session på symposiet var om biofilm med tittelen: ”Biofilm – To Surface or nor to 

surface”, efter fulgt af tre parallel sessioner med fokus på hvert sit område indenfor mikrobiologi. 

De tre sessioner var:  ”Aquatic Microbiology”, ”Bioenergy”, og ”Global Epidemiology”; som om 

eftermiddagen gik over i: ”Gut Ecology”, ”Eucaryotic Production Organisms” og ”Biodegradation”. 

Den faglige del af programmet blev afsluttet med en key note lecture af professor David Pearce fra 

British Antarctica Survey med titelen ”Progress in the search for life in Antarctic subglacial Lake 

Ellsworth”. Ved denne lecture tog professor Pearce os på den udfordrende rejse det er, at etablere en 

forskningsstation på Antarktisk og frotalte om hvilke resultater, der forventedes ved boring til det 

subglaciale sø Lake Ellsworth. Efter keynote foredraget var der reception for alle deltagere med 



Danmarks Mikrobiologiske Selskab 

C/O DM, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg 

www.dmselskab.dk 

Bank konto Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 4590536865 

CVR nr. 33823061 
 

fermenterede drikkevarer og som var en afrunding af de sociale aktiviteter blandt deltagere under 

symposiet. Kort referat af symposiet blev publiceret i Ugeskrift for Læger december 2012. 

 

Andre aktiviteter. 

I løbet af 2012 udviklede DMS en nye og mere interaktiv hjemmeside 

(http://www.dmselskab.dk/dk/): Formålet med den nye hjemmeside er at gøre DMS mere synlig og 

lette tilmelding til foreningens aktiviteter. Oprettelsen af hjemmesiden trak ud, men den er nu 

funktionel og bruges, og har resulteret i flere medlemmer til foreningen; især studerende. Disse 

tilbydes et gratis medlemskab og flere tiltag til at tiltrække studerende re påtænkt. 

Danmarks Mikrobiologiske Selskab er mere end 50 år gammel, hvorfor en væsentlig del af 

foreningens papirer findes på tryk. Derfor blev en gennemgang af disse papirer iværksat og denne 

proces er i fuld gang og har ført til mange interessante oplysninger fra en svunden tid og indsigt i 

selskabet virke gennem årerne Under processen måtte vi konstatere, at foreningen var stiftet d. 28. 

april 1958 og ikke 1. februar 1963, som ellers fremgår af foreningens vedtægter. Dette vil nu blive 

rettet. 

 

Danmarks Mikrobiologiske selskab har fortsat sit gode Samarbejde med Dansk Magisterforening 

(DM), hvorunder selskabet er et fagligt selskab.  Dette har ført til at DM har udsendt en faglig stafet 

under temaet ”Naturvidenskab og teknik”, som DMS har sendt til professor Per Halkjær Nielsen, 

Århus Universitet, som dog først er blevet færdig i 2013 og kan læses på DM’s hjemmeside. DMS 

ser frem til et forsat godt samarbejde med DM i 2013. 

 

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. 

Formand Lars Bogø Jensen 

Mørkhøj d. 6.marts 2013. 

 

 

 


