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Bestyrelsens beretning for 2015-2016 

Ved seneste generalforsamling blev der valgt et helt nyt forretningsudvalg i YODAs bestyrelse samt ny web 

og nyhedsbrevansvarlig. Dog fortsatte hele 9 bestyrelsesmedlemmer fra forrige bestyrelsesår. Heldigvis har 

det givet plads til nye medlemmer i bestyrelsen som alle har bidraget positivt til arbejdet. YODA er fortsat 

en stærk forening som gør sin indflydelse gældende med ca. 370 medlemmer. 

I indeværende år har vi afholdt to møder med DOS’ bestyrelse og det er planen at fortsætte med dette 

fremover. Efter vedtægtsændringerne i DOS sidste år har vi fast en repræsentant i uddannelsesvalget som i 

forvejen primært består af engagerede nuværende eller tidligere YODAmedlemmer. Uddannelsesudvalget 

har nedsat en arbejdsgruppe som kigger på evaluering af hoveduddannelseslægers teoretiske og ikke

kirurgiske kompetencer. Her har YODA indstillet Poul Pedersen (førsteårskursist i øst) og er yderligere re

præsenteret i udvalget med flere tidligere aktive YODAmedlemmer, herunder tidligere formand Bjarke 

Viberg. 

YODA er fortsat repræsenteret i de regionale uddannelsesråd ved de regionsansvarlige bestyrelsesmed

lemmer. Desuden indstiller YODA en hoveduddannelseslæge til ansættelsesudvalgene til hoveduddannelse 

i de tre regioner. 

YODAs kursusaktivitet vokser fortsat. Vores skadestuekurser er velrenommeret og en del afdelinger sender 

nu deres KBUlæger på kurserne fuldt betalt. Vores kirurgiske adgange kurser er fortsat fuldt tegnede trods 

øgede kursusafgifter og modtager gode evalueringer. Vi har afholdt ledundersøgelseskursus og skadestue

kursus i samarbejde med Studerendes Almen Kirurgiske Selskab (SAKS) København og har etableret samar

bejde med studenterforeninger på både Århus og Syddansk Universitet. Ikke mindst har YODA i efteråret 

som afløser til vores forskningskursus afholdt et online forskningswebinar med stor succes og med lovende 

perspektiver for fremtidige kurser som ville kunne nå ud til hele landet. 

Forårsmødet blev igen afholdt med stor tilmelding og spændende workshops. Desværre var tilmeldingen 

fra industrien igen i år ikke så stor som forventet med et betragteligt underskud til følge. Der har været en 

del ekstra arbejde med at YODA helt overtog kontakten med industrien der samtidig blev udelukket for 

deltagelse til DOS’ Uddannelsesdag. DOS har nu udmeldt at de ikke ønsker et samlet arrangement med 

uddannelsesdag og forårsmøde. Planlægningen at et YODA Forårsmøde 2017 er dog allerede i gang med 

mulighed for at søge DOS bestyrelsen om økonomisk støtte til afholdelse af arrangementet. 

I det forgange regnskabsår har YODA desværre måtte afholde en større efterregning på momsgæld fra de 

to foregående år. Bestyrelsen har indkøbt et elektronisk regnskabsprogram til håndtering af bogholderiet 

hvilket har lettet kasserer arbejdet enormt. For yderligere at lette arbejdet foreslås regnskabsåret ændret 

så det afsluttes 30. juni i god tid forud for den ordinære generalforsamling. Samtidig foreslås til denne ge

neralforsamling en ændring i vedtægterne så strategien for YODAs økonomi bliver mere gennemsigtig og 

økonomien fortsat robust over for lignende fremtidige overraskende udgifter. 

Til sidst skal lyde en stor tak til hele bestyrelsen for deres arbejde i indeværende år. Ligeledes tak til alle de 

medlemmer som bidrager aktivt i YODA som arrangør eller underviser på kurser eller i arbejdet i de forskel

lige udvalg. Jeres arbejde er med til at udvikle og løfte YODA som en faglig men også social forening hvor 

yngre ortopædkirurger kan mødes på tværs af uddannelsesniveau og landsdele. 

Casper Dragsted, Formand for Yngre Ortopædkirurger Danmark
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Resultater opnået i foreningsåret 2015-2016 

Pro-

gram 

Område Mål Resultater 

Uddannelse Den Gyldne YODA Den Gyldne YODA skal i 2016 uddeles for 6. 

gang. Sidste års vinder blev Thomas Brandi 

Bloch. 

Oplæg til DOS med forbedringer til intro

duktionsuddannelses logbog. 

Projektet er kommet i gang og forventes 

afsluttet det kommende bestyrelsesår. 

Nye medlemmer til uddannelsesudvalget Der er kommet nye aktive medlemmer til 

DOS rekrutteringsudvalg YODA har fået en plads (uddannelsesudval

gets formand) 

Specialernes dag Er nu blevet etableret med fine stande i alle 

regioner. 

Forskning Forskningens Danmarkskort Stort arbejde at opdatere kortet, få tilba

gemeldinger. Kortet vil derfor blive opdate

ret med mere generelle informationer. 

Forsknings Webinar Kurset er afholdt september 2016 med stor 

succes. Der arbejdes videre på afholdelse af 

forsknings webinaret 2 gange årligt samt 

afholdelse af andre Webinars med et forsk

ningsrelateret emne. 

Ungdomsforskerprisen I år er konceptet ændret således at YODA 

afholder Foredrags session for de 5 bedste 

YODA abstracts Prisen på 5.000, uddeles 

under gallamiddagen torsdag 27/1016 

under DOS Kongressen 

Forskningsudvalgets sider på YODAs hjem

meside 

Mange brugbare oplysninger.  

Månedens artikel Nyhedsbrevet har næsten månedligt inde

holdt en relevant artikel 

Kursusvirk-

somhed 

Samarbejde med SAKS Etableret samarbejde med SAKS Køben

havn mhp. afholdelse af kurser for 

stud.med'er.

Afholdte kurser Skadestuekurser i Nord, Syd og Øst 

Ortopædkirurgiske Adgange 

Ledundersøgelse (SAKS) 

Skadestuekursus (SAKS)

Forsknings Webinar

Forårsmødet:  

Basal Klinisk Ultralyd 

Basal Osteosyntese 
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Rekrutte-

ring 

Specialernes dag/Karrieredag YODA har for alle 3 regioners vedkommen
de taget stafetten og er nu medarrangør af 
den ortopædkirurgiske stand v. 3 af landets 
universiteter.

Større ”tilstedeværelse” på de danske læ
gestudier og derved højere bevidsthed og 
kendskab til YODA og ortopædien blandt 
lægestuderende

I lighed med tidligere år ønsker YODA at 
såvel studerende som helt unge læger er 
bevidst om ortopædien som et speciale der 
indeholder andet end de kendte stereoty
pier.

Etablering af ”undervisning” med relevans 
for studerende, herunder større udbredelse 
af skadestuekursus samt evt. ”eksamensre
levante” tiltag eller ”lektiecafé”

Der er blevet arbejdet videre med YODA 
kursusaktivitet blandt de studerende og 
foreningsåret har udmundet i op til flere 
nye kurser i samarbejde med de studeren
des egne interesseorganisationer.

Struktur-

udvikling 

Udvikling af organisationen Afholdt et ekstra bestyrelsesmøde 
Reduceret antallet af bestyrelsesmedlem
mer 
Vedtægtsændringer som skal sikre kontinu
itet i bestyrelsen 

Regional 

forankring 

At styrke vores netværk på tværs af afde
lingerne i alle 3 regioner og optimere kon
taktpersonarbejdet, samt være med til at 
forbedre uddannelsen.

Opdateret kontaktpersonliste september 
2016.
Afholdt torsdags/fredagsbarer med fore
drag.
Repræsenteret YODA i Det Regionale Ud
dannelsesråd.

At få indflydelse på uddannelsen på 
regionsniveau gennem repræsentation i de 
regionale specialespecifikke råd 

YODA har fortsat repræsentanter i det 
Specialespecifikke råd i alle regioner.

Sekretariat Sikre stabile forhold omkring kontingent
opkrævning, kursustilmedling og betaling 
m.m. 

Fornyet platform for online betaling af 
kurser. 

Økonomi YODA etableret som økonomisk bæredygtig 
organisation 

Implementeret elektronisk regnskabspro
gram som har lette kassererens arbejde og 
givet bedre overblik. 

Medlemmer Alle stud. med. og yngre læger med inte
resse for ortopædkirurgi skal optages som 
medlemmer 

375 medlemmer er opnået, hvilket fortsat 
er en stigning i medlemstallet. 

DOS Opbygge gode relationer med DOS og mak
simere yngre ortopædkirurgers indflydelse 
inden for relevante områder 

YODA udpeger en person til uddannelses
udvalget 
YODA og DOS bestyrelser afholder 2 årlige 
møder 
YODA har en person i rekrutteringsudvalget 
under DOS samt medlemmer i flere ad hoc 
arbejdsgrupper. 

Forårsmøde Årligt internatmøde for foreningens med
lemmer, med formål at sætte fokus på 
uddannelse, styrke fællesskab og faglig 
viden 

2dages møde afholdt med uddannelses
dag, socialt arrangement samt workshops. 
Positive tilbagemeldinger fra deltagerne. 
DOS Uddannelsesdag nedlægges næste år 
og forårsmødet vil antage nyt format. 
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Uddannelse – kerneområde 1 

Formål: At bidrage til at skabe en af verdens bedste ortopædkirurgiske uddannelser. 

· Den gyldne YODA blev uddelt for 6. gang, denne gang gik den til Thomas Bloch, OAO, Slagelse Ortopædki

rurgisk. 

· Tilgang af nye aktive medlemmer og naturligt frafald af andre. Stor tak til Andreas Balslev for en kæmpe 

indsats i uddannelsesudvalget og alt held og lykke som ny overlæge.  

· Specialernes dag fungerer nu bedre og man kan være standene bekendt. Materialer med plakater etc blev 

produceret sidste år og kan bruges de kommende år.  

· YODA har et medlem (undertegnede) med i DOS nye rekrutteringsudvalg, det bliver spændende at se hvad 

det kan blive til. 

· Der er dannet grobund for en ny og forbedret logbog til intro, men størstedelen af arbejdet ligger stadig 

foran os. Kan forvente et udkast ligger færdigt næste år. 

· For nu må det forventes at uddannelsesudvalget i højere grad bliver politisk med et håb om at påvirke 

DOS og deres beslutninger. 

Eske Brand, Uddannelsesudvalgsansvarlig

Forskning – kerneområde 2 

Formål: At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere   

I år har vi udarbejdet et Forsknings Webinar som blev afholdt i september 2016. Det var en stor succes og 

en ny måde at afholde interaktive kurser på for vores YODA medlemmer, uden det behøver at interferere 

med arbejde og fritidsaktiviteter. Med opfordring fra vores medlemmer vil vi bestræbe os på i fremtiden at 

udbyde kurset 2 gange årligt med 1015 pladser per gang. Vi har desuden flere Webinars på tegnebrættet 

med forskningsrelaterede emner. 

Til årets DOS kongres vil YODA have en Foredrags session torsdag formiddag. De 5 bedste YODA abstracts 

er blevet inviteret til at afholde et foredrag på 10 minutter. Vores bedømmelsesudvalg vil finde frem til 

vinderen som vil blive offentliggjort til gallamiddagen under DOSkongressen.

Månedens artikel. Der har været forskellige artikler som har bredt sig ud over forskellige områder. Formålet 

med månedens artikel er selvfølgelig at bibringe ny viden, men i endnu højere grad at inspirere til forsk

ningsprojekter og med ekspertkommentarerne at blive bedre til at forholde sig kritisk til ny ortopædkirur

gisk viden. Da vi er afhængige af vores kollegers ekspertkommentarer og gode intentioner har der ikke væ

ret en artikel tilgængelig hver måned. Der vil blive arbejdet på at strukturere arbejdsgangen omkring må

Web og 

nyhedsbrev 

Opdatere hjemmesiden i Wordpress Hjemmesiden er opdateret med bl.a. e

værktøjer, uddannelsesmaterialer og links. 

Nyhedsbrev Der er udsendt nyhedsbreve hver måned i 

løbet af året, med pause i sommerferien. 

Facebook Aktiviteten på facebook er kraftigt forøget, 

og bruges også aktivt af medlemmerne.
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nedens artikel således vi hver måned kan viderebringe spændende ortopædkirurgisk forskning til vores 

medlemmer.

Forskningens Danmarkskort er forsøgt opdateret. Men der er få tilbagemeldinger trods gentagne henven

delser til kontaktpersonerne på de enkelte afdelinger. Derfor vil kortet blive opdateret med mere generelle 

informationer om forskningsenheder samt kontaktoplysninger.

I det kommende år vil forskningsudvalget bl.a. arbejde med:

� Afholdelse af Forsknings Webinar samt andre Webinars

� Afholdelse af en eller flere regionale forskningsaftener

� Uddeling af Ungdomsforskerprisen

� Månedens artikel

� Opdatere Forskningens Danmarkskort med mere generelle informationer om forskningsenheder, 

kontaktoplysninger og deres forskningsområder

Ovenstående mål kan kun opnås ved fortsat engagement fra udvalgets medlemmer, fra undervisere og 

samarbejdspartnere. Der skal lyde et stort tak til alle for deres indsats. Tak til alle som har bidraget med 

artikler til månedens artikel og til eksperterne for deres kommentarer. En særlig tak til tidligere ansvarlig 

for forskningsudvalget Casper Dragsted som fortsat lægger et stort arbejde og har gjort overtagelsen af 

posten som forskningsudvalgsansvarlig nem.

Julie Ladeby Erichsen, Forskningsudvalgsansvarlig

Kursusvirksomhed – kerneområde 3

Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger 

Skadestuekurset er afholdt i alle 3 regioner og der har været stor søgning hertil hver eneste gang. Som no

get nyt afholdt vi til vores forårsmøde i samarbejde med SECMA et kursus i Basal Klinisk Ultralyd i stedet for 

vores skadestuekursus hvilket blev fuldt booket og fik god feedback fra deltagerne.

I foråret lå fokus på etablering af samarbejde med studenterforeningen SAKS på Københavns Universitet, 

og til foråret afholdt vi fire kurser i ledundersøgelse samt 2 kurser i skadestuekirurgi for studerende på hhv. 

Bachelor og kandidat delen. Kurserne, der afholdes igen her til efteråret er en led i vores rekrutterings stra

tegi til specialet og vi håber til næste år i samarbejde med SAKS i hhv. Odense, Århus og Aalborg at kunne 

afholde disse over hele landet på lige fod med vores skadestuekurser rettet mod KBU læger. 

På en personlig note så træder jeg af som formand for kursusudvalget til generalforsamlingen i år og håber 

derfor på at der derude findes en interesseret efterfølger, der gerne vil arbejde videre med at udvikle og 

arrangere kursustilbud til os alle sammen i de(t) kommende år.

Det har været en stor fornøjelse at udvikle kursustilbud til jer i de seneste år og jeg vil gerne sige stort tak til 

alle både nuværende og forhenværende medlemmerne af kursusudvalget, samt alle de undervisere og 

arrangører som har gjort det muligt for os at afholde så mange spændende og faglige arrangementer. 

På vegne af kursusudvalget. Magnús P. Bjarnason Obinah, Kursusudvalgsansvarlig
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Rekruttering - Kerneområde 4 

Formål: At udbrede kendskabet til diversiteten i det ortopædkirurgiske speciale for yngre læger og medi-

cinstuderende

Til trods for at YODAs bestyrelse og dets medlemmer nedlagde det tidligere rekrutteringsudvalg er arbejdet 

ikke forsvundet. Der bliver tværs over de resterende udvalg og bestyrelsesposter fortsat arbejdet med re

kruttering og udbredelse af kendskabet til ortopædien som speciale og dets muligheder. Det egentlige an

svar og tovholderarbejde fra den tidligere rekrutteringsansvarlige er blevet lagt til næstformanden, hvilket 

har fungeret uden problemer og således vil dette også være fordelingen for de kommende år. 

Der er i samarbejde med de studerendes egne interesseorganisationer og –foreninger blevet udarbejdet 

flere nye kurser og tiltag. Der er blevet skabt kontakt til Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS) på 

universiteterne og arbejdes fortsat videre med udbud af kurser og aktiviteter rettet til studerende på lan

dets lægestudier. 

Bestyrelsen har taget teten hvad angår ansvaret for universiteternes specialedag/karrieredag. I såvel Kø

benhavn, Århus og Odense bliver der i disse dage afviklet arrangementer hvor YODA er med på standen for 

ortopædien. Der er inviteret medlemmer af industrien for derved at have isenkram til rådighed og kunne 

lade de kommende læger ”øve sig” på sawbones og give dem muligheden for at have instrumenter og ud

styr i hånden. Der er ved hver stand opsat en konkurrence med lærebøger som præmier. Generelt kan det 

siges at ortopædien har haft nogle overordentlig respektable stande ved landets universiteter. 

Der vil for det kommende foreningsår blive forsøgt yderligere samarbejde med de studerendes interesse

grupper og udvikling af nye kurser. Ligeledes vil der for de enkelte regioner blive afholdt arrangementer og 

såvel faglig som social karakter hvor de yngste læger og studerende har mulighed for at tage en snak med 

landet ortopædkirurger uden at det behøver være højtideligt. 

Næstformand Christian Støttrup 

Organisationsudvikling og intern kapacitetsopbygning 

Formål: At udvikle en bæredygtig organisationskultur og sikre YODA landsdækkende repræsentation 

Vi har efter seneste generalforsamling reduceret antallet af bestyrelsesposter. Dette skulle meget gerne 

give en øget konkurrence om bestyrelsesposterne og arbejdskraft til udvalgsarbejdet under YODA fra de 

personer som ønsker at deltage aktivt i YODAs arbejde. Vi mangler endnu at se denne effekt. 

Foreningen er fortsat bredt repræsenteret fra hele landet og der er ikke umiddelbart planer om at målrette 

flere bestyrelsesposter bestemte landsdele foruden de nuværende regionsansvarlige. Derimod ønsker vi en 

konstant effektivt arbejdende bestyrelse hvorfor den nuværende bestyrelse stiller forslag om valg for en 

toårig periode på en række nøgleposter i bestyrelsen, herunder formandsposten. 



10

Årsrapport
2015-2016 

Regional udvikling 

Formål: Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsen-

tanter på alle afdelinger 

I alle tre regioner er uddannelsesstillingerne besat. Vi så i sidste runde en ny trend til, at reservelæger fra 

Region Øst er begyndt at søge HU i både Region Syd og Nord. 

Endvidere er der afholdt skadestuekurser og kurser i kirurgiske adgang, alle med god tilslutning. Vi vil natur

ligvis fortsat tilbyde disse kurser og stadig arbejde på at forbedre dem, da de er populære blandt YODAs 

medlemmer. 

Der har været større tilknytning til faglige fredagsbarer og temaaftener end tidligere år, og vi er glade for at 

være med til at danne socialt netværk for yngre ortopædkirurger. 

YODA er i alle tre regioner en fast del af karrieredagen/specialernes dag. Her bliver holdt konkurrencer og 

der er gjort en del ud af blikfang, så de medicinstuderende kommer over for at snakke og indse, hvor 

spændende ortopædkirurgien er. 

Der arbejdes fortsat i regionerne på at kontinuerligt forbedre uddannelsesforholdene for yngre ortopædki

rurger. 

Jacob Beck, regionsansvarlig nord 

Christian Fagernæs, regionsansvarlig øst 

Rasmus Mikkelsen, regionsansvarlig syd

Hjemmeside og nyhedsbrev  

Formål: Videreudvikle kommunikationen med YODAs medlemmer og andre interessenter  

Hjemmeside

YODAs hjemmeside drives via Wordpress hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at redi

gere i tekst og billeder, samt oprette kursustilmeldinger. Driften understøttes af Webmasteren i samarbej

de med Mmedia. Vi er netop nu i gang med at give hjemmesiden et ansigtsløft og øge brugervenligheden.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er den månedlige direkte kommunikation til medlemmerne. Igennem året har der været 

udsendt nyhedsbreve, dog med pause over sommeren. Nyhedsbrevet holder medlemmer opdateret om

kring nye tiltag fra YODA, kurser der kan være relevante for medlemmerne, sociale arrangementer m.m. 

Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på YODAs hjemmeside og framelding kan nemt gøres via link på ny

hedsbrevet. 
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Facebook

Facebook anvendes fortsat som en opslagstavle og diskussionsplads til medlemmerne. Vi har diskuteret 

muligheden for at flytte siden til en mere officiel firma side, men har indtil videre besluttet ikke at ændre på 

det, da det fungerer fint som det er nu.

Savner du noget?

Indholdet på hjemmesiden og i nyhedsbrevene lever i høj grad også af medlemmernes input. Så, har du 

noget på hjertet? Arrangerer I et lokalt event? Vil du vise et sjovt billede, eller fortælle om en god artikel? 

Så skriv endelig til os.

Katrine Borum, Nyhedsbrev og websideansvarlig

Forårsmøde 

Formål: Skabe rammer for udvikling af netværk og faglige kompetencer for YODAs medlemmer 

Den 15. og 16. april 2016 blev DOS Uddannelsesdag og YODAs Forårsmøde afholdt. Det var femte år i træk 

at arrangementet løb af stablen. Med over 100 deltagere over de to dage blev det et vellykket arrange

ment. Konceptet byggede videre på de seneste års arrangementer. I år blev alt kontakt til industrien for

midlet af YODAs bestyrelse og ikke DOS som de tidligere år. Desværre førte det til en lidt manglende op

bakning fra industrien. DOS har efterfølgende meldt ud, at de for fremtiden ikke ønsker et fælles arrange

ment med en uddannelsesdag og YODAs Forårsmøde. Det giver dog nogle spændende muligheder for at 

udvikle et nyt YODAs Forårsmøde 2017. 

DOS Uddannelsesdag 

Temaerne var igen i år velvalgte og særdeles relevante for både overlæger og yngre læger. Formiddagen 

blev brugt på at diskutere kompetenceevaluering. Både de tekniske færdigheder i skadestuen og på opera

tionsstuen såvel som de kommunikative i ambulatoriefunktionen. Om eftermiddagen deltog YODA i en 

paneldebat om forskningstræning under hoveduddannelsen. Den afslørede store regionale forskelle og 

YODA præsenterede en spørgeskemaundersøgelse som tydeliggjorde et ønske om en mere sammenhæn

gende forskningstræning som startede tidligere, fx under introuddannelsen.

YODAs Forårsmøde 2016

Forårsmødet blev fredag aften skudt i gang med endnu et brag af en fest i Dalum Landbrugsskoles hyggelige 

fredagsbar. Endnu en gang vandt de medicinstuderende prisen for størst fremmøde til festen. Lørdag var 

der lagt op til et rigtig spændende program med fire workshops. ”Basal ultralyd”, ”Basal Osteosyntese”, 

”Børnetraumatologi” og ”Akutte kirurgiske tilstande i ortopædkirurgi”. Alle 4 workshops med stor tilslut

ning og gode engagerede undervisere. YODA vil gerne takke alle underviserne for deres store bidrag til 

gennemførelse af workshops. Tak for deltagelsen til DePuy Synthes, Stryker og Zimmer/Biomet som bidrog 

med udstyr og materiale og ydede økonomisk støtte efter gældende regler. Og til sidst en særlig tak til Julie 

Erichsen (forskningsansvarlig) som ydede en stor indsats i planlægning af arrangementet. 

På vegne af YODAs bestyrelse, Formand Casper Dragsted 
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Mål for foreningsåret 201617 

1. Styrke et internationalt samarbejde gennem FORTE ved deltagelse af minimum et 

bestyrelsesmedlem i FORTE summit mødet i 2017. Samtidig at skabe kontakt til repræsentanter for 

de yngre ortopædkirurgiske specialeselskaber i de nordiske lande. 

2. Styrke udvalgsarbejdet i YODA gennem rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af tidligere 

udvalgsansvarlige som en del af det pågældende udvalg. 

3. Fortsat afholde 2 årlige møder med DOS bestyrelsen. 

4. Udbrede kursusaktivitet for medicinstuderende i samarbejde med studenterforeningerne til 

Syddansk og Århus Universitet. 

5. Stimulere forskningsaktivitet hos yngre ortopædkirurger blandt andet gennem videre udvikling af 

YODAs forskningswebinar. 

6. Forsat fokusere på rekruttering af dygtige kollegaer til specialet gennem kurser, sociale aktiviteter, 

arrangering af specialernes dag/karrieredag og deltagelse i rekrutteringsudvalget under DOS. 

7. Forsat understøtte sociale arrangementer i YODA med økonomisk støtte. 

Strategi for en 5årig periode 

1. Fastholde et stabilt medlemstal. 

2. Forsætte som forening uafhængig af DOS, men med deltagelse i udvalgsarbejder under DOS. 

3. Udvikle YODAs Forårsmøde til et obligatorisk og attraktivt socialt og fagligt arrangement for alle 

YODAs medlemmer på tværs af uddannelsesniveau. 

4. Være den samlende forening for alle yngre ortopædkirurger, lige fra KBU til hoveduddannelseslæger 

samt medicinstuderende med interesse for ortopædkirurgi. 
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Økonomi 

Medlemmer

Foreningen har 375 medlemmer mod 353 ved samme tidspunkt sidste år og vi fastholder således en lille 

stabil stigning i nye medlemmer. Udmeldelser sker primært fra medlemmer, som har fundet anden speciale 

interesse eller ikke længere hører under ”Yngre Læger” kategorien. 

Resultatopgørelse for foreningsåret 1. okt. 2015 – 30. sep. 2016 

Foreningsåret 20152016 var budgetteret med nulvækst. I forhold til året før, var der budgetteret til øget 

indtægt i kontingent og kursusvirksomhed, samt færre udgifter til forårsmødet. 

Desværre havde vi igen i år problemer med at skaffe sponsorer nok til forårsmødet, hvorfor indtægten ved 

denne post ligger 40.000 under budget. Dette resulterede i et underskud på 29.300 kr. på forårsmøde po

sten og et samlet underskud på 23.344 kr. 

Resultatopgørelse Budget 

Indtægter

Kontingent 87.937 90.000

Kursusvirksomhed 118.050 100.000

Forårsmøde

Deltagergebyr 51.600 45.000

Sponsorer 24.000 64.000

Andet 30 500

I alt 281.617 299.500

Udgifter

Kursusvirksomhed 69.633 50.000

Forårsmøde socialt 31.089 37.500

Forårsmøde fagligt 73.819 75.000

Generalforsamling 51.100 52.000

Bestyrelse/udvalg 37.674 40.000

Administration 41.646 45.000

I alt 304.961 299.500

Balance 23.344 0

Sarah S. Freund, Kasserer
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