Referat af foreningen af Yngre gynækologer

Referat fra ordinær Generalforsamling i Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere den
15. Marts 2007 på Ledernes Konferencecenter, Odense.
1. Valg af dirigent: Kathrine Birch Petersen vælges og accepterer. Konstaterer at mødet er indkaldt i
overensstemmelse med foreningens vedtægter.
2. Beretninger fra:
a. Bestyrelsen Formanden fremlagde i korte træk bestyrelsens beretning - kan læses på www.fygo.dk.
Formanden valgte at takke af for 2 gode år.
b. Undervisningsudvalget under DSOG: FYGO´s repræsentant Annemette Wildfang Lykkebo
redegjorde for udvalgets arbejde. Primært fokus på forskningstræning, som er blevet reduceret til 10 +
10 dage. Gennemgang af opbygningen. Udvalgets beretning kan læses på www.fygo.dk

c. Efterudannelsesudvalget Christian Rifbjerg Larsen som har været FYGO representant i EFU, havde
sendt skrifteligt referat som blev læst op. Beretning kan læses på www.fygo.dk
d. EXPU, Jens Fuglsang informere herom samt muligheden for expert forløb. Læs hele beretningen på
www.fygo.dk
e. Vurderingsudvalget, Jens Fuglsang redegør for deres aktivitet igennem det sidste år, 2 møder.
Fremtidige ansættelsesprocedurer, nye ansættelsesprocedurer. Faglig profil. Fremlæggelse af tanker og
overvejelser omkring den faglige profil. Generel undren over ønske om dette nye system. Diskussion
herom, forslag om at 360 indgår.
Samtlige beretninger blev godkendt af forsamlingen.
3. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
Regnskabet for 2006 blev fremlagt af kassereren, Kathrine Birch. Eksterne revisorer repræsenteret ved
Dorte Andreasen. Kasseren starter med at annoncere sin afgang som kasser – men ønsker at fortsætte i
FYGO regi og man kunne oplyse at regnskabet forventedes formelt godkendt snarest. De samlede
resultat for 2006 viste et lidt større underskud end budgetteret. Egenkapital pr. 1. januar 2006 er kr.
116.406. Budget overskridelse især på bestyrelsesudgifter, revisor (Dorte Andreasen) anbefaler at man
tager højde for disse udgifter i næste års budget. Kasser oplyser øget kursusaktivitet men mindre
sponsor støtte.
Revisorer roser regnskabet for god orden, men beklager at de fik det så sent.
Det fremlagte regnskab blev enstemmigt godkendt
Ved Generalforsamlingen i 2006 blev der varslet kontingent stigning fra 200 til 300 kr. Dette taget op til
afstemning – og blev vedtages enstemmigt.
Herefter blev Budget for 2007 fremlagt og enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne: Ingen indkomne sager.

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til vurderingsudvalget og
efteruddannelsesudvalget under DSOG, og to revisorer:
Ni medlemmer af foreningen stillede op til valg til de fem bestyrelsesposter. Efter en kort præsentation
blev der skriftligt afholdt valg: indvalgt blev
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Jakob Dinesen (Nord)

31 stemmer

Ulla van Zwol (syd)

22 stemmer

Louise Arensberg (Nord)

22 stemmer

Lotte Berdiin Colmorn (Øst)

18 stemmer

Kristian Bruun Petersen (Nord)

15 stemmer

(vælges for 1 år.)

Bestyrelsen vil konstituere sig på det næstkommende møde.

FYGO´s formandspost: Mathilde Evaldsen og Ali Amiri opstillede: Mathilde vælges efter skriftlig
afstemning med 31 stemmer mod 3 stemmer.
FYGO´s repræsentant i DSOG (indstilles til valg ved DSOG´s generelforsamling): Katrine Birch Petersen
vælges uden modkandidater.
FYGO´s repræsentant til Efteruddannelsesudvalget under DSOG (indstilles til valg ved DSOG´s
generalforsamling): Tina Storgaard vælges uden modkandidater.
FYGO´s repræsentant i Uddannelsesudvalget (indstilles til valg ved DSOG´s generelforsamling):
Annemette Wildfang Lykkebo genopstiller – vælges uden modkandidater.
Eksterne revisorer: Rubab Agha Krogh ønsker at genopstille – genvælges uden modvalg (for 2 år).
7. FYGO prisen 2007: Bestyrelsen har valgt Keld Rasmussen (Herning) efter en meget flot indstilling fra
de uddannelsessøgende i Herning. Prisen vil blive overbragt på DSOG´s generalforsamling.
8 . Eventuelt

Vi måtte desværre sige farvel til fem medlemmer af Bestyrelsen: Christina Damsted Petersen, Peter
Secher (fortsætter som webmaster), Marie Søgaard, Torur Dalsgaard & Christian Rifbjerg Larsen, der alle
har udført et stort arbejde for FYGO´s medlemmer. De ønskes alle held og lykke i deres fremtidige virke.
Ordstyreren afsluttede mødet med at takke for god ro og orden!
Referent: Jakob Dinesen, 15. marts 2007

