
Finanskrisen - eller noget andet ligeså ubehageligt -  ramte også DSMM i 2009. Ikke så meget lige på finanserne, som 
på grund af den fortsatte meget stramme styring af kursusøkonomien er i rimelig balance, men så desto mere på 
tilslutningen, som desværre igen i 2009 er faldet drastisk sammenlignet med jubelåret 2008.  

Vi havde annonceret i alt 8 kurser og heraf er 4 blevet gennemført med deltagelse af i alt 50 kursister 

Årsmødet i 2009 var som sædvanlig en stor succes både fagligt og socialt. Der var budgetteret med det faktiske 
underskud. 

Hvor undervisningsaktiviteten i 2008 bidrog positivt til formuen, så vil vi i 2009 skulle acceptere at Årsmødets 
planlagte underskud betales ved træk fra formuen.. 

De tidl. planlagte eksternat kurser for yngre læger i FYAM og YR nåede heller ikke i dette år frem til et realiserbart 
stadium, men ideen er bestemt ikke skrinlagt ,- ikke helt i alle fald. 

I 2009 havde vi den store glæde at byde Annette Mielby og Thomas Gorlen velkomne som assistenter på Basiskurser. 
Begge har fået helt fortrinlige skudsmål i efterevalueringerne og kan således på førstkommende lærermøde optages i 
lærergruppen som fuldgyldige medlemmer, forudsat at plenarforsamlingen altså godkender det. Sådan er reglerne jo 
udformet i DSMM. 

2009 har givet os yderligere 1 diplomlæge, nemlig Fritz O. Christensen, der på et tidligere tidspunkt kortvarigt var 
tilknyttet redaktionen på vores daværende blad. 

Lærergruppen måtte sige farvel til flere medlemmer sidste år. Det blev konkretiseret ved en lille festlighed 
ifm  Årsmødet med takketaler og gaver til Steen Hecksher og Lars Remvig. 

Lærergruppen udgøres nu af 14 helbefarne medlemmer, som ser frem til at blive 16, når Annette og Thomas endeligt 
optages. 

Uddannelsesudvalget består af 2 medlemmer, nemlig Lisbeth Wemmelund og undertegnede. Vi har igen i år sparet på 
udgifterne til mødeaktiviteter og klaret al vor kommunikation digitalt.  

Til slut vil jeg gerne – nu hvor jeg fratræder som formand for UU - sige dybfølt tak til alle i bestyrelsen og i 
lærergruppen for 8 års fantastisk samarbejde, som har beriget mig både fagligt og menneskeligt.   
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