Referat fra ordinær Generalforsamling i Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere den 16. marts
2006 på Ledernes Konferencecenter, Odense

1. Valg af dirigent: Christian Rifbjerg Larsen vælges og accepterer. Konstaterer at mødet er indkaldt i
overensstemmelse med foreningens vedtægter.
2. Beretninger fra:
a. Bestyrelsen (læs den her) Blev gentaget i kortere form af formanden.
b. Undervisningsudvalget under DSOG: FYGO´s repræsentant Annemette Lykkebo redegjorde for
udvalgets arbejde. I den seneste periode har man koncentreret arbejdet om forskningstræningsmodulet i
hoveduddannelsen. Man har arbejdet for en landsdækkende model for specialet i modsætning til en
regional, som egentlig var oplægget fra det Nationale Råd for lægers videreuddannelse. Dette oplæg
indeholdt ikke noget krav om deltagelse i modulet for uddannelsessøgende med ph.d. eller doktorgrad.
Udvalgets (og FYGO´s) holdning har været at det burde tilbydes alle. Den endelige udformning bliver
forhåbentlig klar henover sommeren. (Læs udvalgets beretning her).
Der blev endvidere orienteret om små ændringer i målbeskrivelserne. Disse kommer til at gælde ALLE
der er eller kommer i uddannelsesforløb. Disse vil blive slået op via de relevante hjemmesider.
Endvidere blev der gjort opmærksom på udvalgets Temadag d. 31. august 2006, hvor ”Motivation af
vejledere og forskningstræning” vil være dagens emner.
Generalforsamlingen blev spurgt om antallet af cases i målbeskrivelserne blev oplevet som passende.
Flere fra salen udtrykte frustration over det store antal og mange mente at antallet af evalueringer i
uddannelsen i det hele taget er skudt over målet. I hvert fald er det svært at finde tid i dagligdagen på
flere afdelinger.

c. Efteruddannelsesudvalget: FYGO´s medlem af udvalget, Christian Rifbjerg Larsen redegjorde for
det seneste års arbejde, hvor især det nye Novembermøde blev omtalt. Læs beretningen her
Samtlige beretninger blev godtaget af forsamlingen.
3. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
Regnskabet for 2005 blev fremlagt af kassereren, Kathrine Birch. De eksterne revisorer var også til stede
og man kunne oplyse at regnskabet forventedes formelt godkendt snarest. Man har haft mindre
korrektioner og afventet tilvejebringelse af enkelte bilag angående mindre poster forud herfor.
Kasseren kunne oplyse at årets indtægt var faldet en smule pga let nedgang i kursusaktivitet. Udgiften
var ligeledes faldet. En større udgiftspost indeholdt bestyrelsens deltagelse i ENTOG i Barcelona. Denne
post forventes dog refunderet af DSOG. De samlede resultat for 2005 viste et mindre underskud end
budgetteret. Egenkapital pr. 1. januar 2006 er kr. 163.000.
Udgifter til IT-forbrug for visse medlemmer af bestyrelsen (formand, webmaster og kasserer) blev
diskuteret af forsamlingen. Der syntes enighed om at bestyrelsens forbrug – hermed menes
internetforbindelse - bør dækkes af foreningen.
Det fremlagte regnskab blev enstemmigt godkendt
Herefter blev Budget for 2006 fremlagt og enstemmigt godkendt. Kontingentet forbliver uændret, men
der blev varslet om kontingentstigning nok vil blive aktuelt efter Generalforsamlingen i år 2007 da
kassebeholdningen nu er nede i et relativt lavt niveau – og helst ikke må komme længere ned.
4. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne: Ingen indkomne sager.
5. Afstemning om ændringsforslag for vedtægtsændringer for FYGOs vedtægter:
§ 8.b.foreslås ændret til: ”Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en
næstformand, en sekretær, en kasserer, en repræsentant som deltager i ENTOG og NFYOG møder”.
Ændring vedtaget enstemmigt.
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6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til vurderingsudvalget og
efteruddannelsesudvalget under DSOG, og to revisorer:
Seks medlemmer af foreningen stillede op til valg til de to bestyrelsesposter. Efter en kort præsentation
blev der skriftligt afholdt valg: indvalgt blev
Mathilde Evaldsen 22 stemmer
Kirsten Marie Schiøtt 20 stemmer
Hanne Kobberø fik 9 stemmer og dermed suppleant til bestyrelsen såfremt der bliver frafald i
valgperioden.
FYGO´s repræsentant til Vurderingsudvalget under DSOG (indstilles til valg ved DSOG´s
generalforsamling): Åse Klemmensen blev præsenteret in absentia ved oplæsning af motivation, Jens
Fuglsang stillede tillige op og blev valgt med i alt 25 stemmer.

FYGO´s repræsentant til Efteruddannelsesudvalget under DSOG (indstilles til valg ved DSOG´s
generalforsamling): Christian Rifbjerg Larsen lod sig genopstille, vælges uden modkandidater.
Eksterne revisorer: Lillan og Pia takkede af efter flere års tro tjeneste. Pia har valgt at trække sig fra det
sidste år, derfor var der to poster på valgt, en for to år , den anden for et år. To stillede op til hvervet og
blev enstemmigt valgt: Dorthe Andreasen (2 år) og Rubab Agha Krogh (1 år).

7. FYGO prisen 2005: Bestyrelsen har valgt Jette Led Sørensen efter en meget flot indstilling fra de
uddannelsessøgende på Rigshospitalet. Prisen vil blive overbragt på DSOG´s generalforsamling.
8 . Eventuelt
Herunder blev salen opfordret til at komme med ris og ros til bestyrelsen. Herunder forslag til
fokusområder i bestyrelsens arbejde.
- Der blev spurgt til hvad bestyrelsen kan stille op ved utilfredsstillende uddannelsesforløb. Det blev
oplyst at bestyrelsen ingen drekte sanktionsmuligheder har. FYGO har en stor kontaktflade, herunder til
videreuddannelsesrådende i regionerne. Derfor opfordres medlemmerne til at kontakte deres FYGOrepræsentant (se hjemmesiden) ved problematiske forløb, hvor det ikke har hjulpet at trække på lokale
kræfter.
- FYGO´s holdning til specialisteksamen? Dette ikke været konkret diskuteret i bestyrelsen. Men en
eksamen kan godt blive aktuelt i fremtiden, evt. via krav fra EU. Ved seneste ENTOG møde i Barcelona
blev dette også diskuteret og der var flere lande, der mente at en eksamen ikke er en garanti for en
uddannelse af bedre kvalitet.
- Tung og vanskelig implementering af målbeskrivelsen i det daglige arbejde: der var fra flere
medlemmer ønske om et kursus i ”indføring til brug af målbeskrivelsen”. Bestyrelsen vil se på
muligheden for at tilrettelægge et sådant kursus for medlemmerne.
- ønske om bedre overskuelighed m.h.t. hvad der giver point til hoveduddannelsesstilling. Især har de
seneste års ændringer i pointtildelingen givet nogle medlemmer problemer med at overskue reglerne og
de konsekvenser de har haft undervejs. Dette gælder især for medlemmer der aktuelt arbejder væk fra
klinikken i f.eks forskningsforløb, hvor oplysninger om ændringer i pointsystemet ikke har nået frem.
Bestyrelsen har altid forsøgt at lade medlemmerne være opdaterede via hjemmesiden og DSOG´s
medlemsblad. Det medgives at det er omstændeligt at sætte sig ind i ansøgningsformalia og især at det
har været nødvendigt at ansøge proforma for at sikre sig point. Bestyrelsen føler den har gjort sig umage
med at holde medlemmerne orienterede og synes det vil være urealistisk at udsende bulletiner på anden
måde end hidtil. Der fandtes en mailingliste man kunne tilmelde sig på hjemmesiden, men da kun et fåtal
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af medlemmerne tilmeldte sig (12medlemmer!) blev den droppet. Den vil nu blive genoptaget.
Medlemmerne opfordres til at tilmelde sig så man evt. på denne måde kan holde sig orienterede.
Generel orientering om bestyrelsens arbejde kan opnås via referater fra bestyrelsesmøder, der er
tilgængelige på hjemmesiden.
Vi måtte desværre sige farvel til tre medlemmer af Bestyrelsen: Pernille Ravn, Anja Pinborg og Jane
Lyngsø, 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: Peter Secher, 20. marts 2006

