
Referat Ordinær Generalforsamling i YODA 2017 

Sted: Radisson Blu Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 København S 
Lokale: Reykjavik 
Tid: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 18.30-20.00 
 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Sarah Freund.  
Det noteres at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 

2. Valg af referent 
Bestyrelsen foreslår Eske. Valgt enstemnigt. 

3. Bestyrelsen beretning 
Årsberetning udsendt. Lavet ny hjemmeside i det forgange år, aktiviteter skulle gerne 
opdateres her og hjemmesiden være mere interaktiv.  
Morten Jon Andersen har tidligere hostet hjemmesiden, hvilket han ikke gør mere. Af 
hensyn til en mere langtidholdbar løsning har vi haft professionelle indover, dette har kostet 
flere penge. 
Økonomien ser ud som den gør da YODA tidligere år har betalt  penge tilbage grundet et  
momsefterslæb og har afholdt nogle større engangsudgifter i indeværende år. 
I forhold til det afholdte forårsmøde har DOS garanteret og dækket underskuddet. 
Fremadrettet arbejdes der på at forårsmødet ikke skaber underskud.  
Forårsmødet var veloverstået, 3 ud af 4 workshops blev godt evalueret.  
YODA har en udfordring i at få kontakt til KBU-læger og sikre en forankring i FAM’erne. 
Der er kommet nye kurser til i form af suturkurser, forskningswebinar etc. 
YODA er blevet opfordret til at indstille en suppleant til Dansk Selskab for Hofte og 
Knæalloplastik, Anne Mørup blev valgt. 
Desuden indstiller YODA også et medlem til Dansk Skulder-Albue Kirurgisk Selskab. 
 
Spørgsmål til årsberetningen:  
Er YODA opsatte på at Forårsmødet ikke skal være i Dalum? Formanden: Nej, det har været 
drøftet at finde andre placeringer af hensyn til kvalitet, pris, faciliteter og lokalisation. Det er 
drøftet om man kunne rotere/skifte landsdel fra år til år. Dalum er fastsat for 2018. 
Forslag: Jo længere væk fra hovedstaden man finder en lokalisation, jo billigere. Man kunne 
med fordel lave en aftale for en årrække. 
Pas på med at YODA ikke bliver for fokuseret på København. Formanden: Det har aldrig 
været tanken at YODA skulle være et københavner-projekt. 
Operationsliste/registrering; har YODA gjort sig tanker om en mulighed for dette? 
Uddannelsesansvarlig: Der arbejdes på det i uddannelsesudvalget. 
 

4. Godkendelse af revideret regnskab for sidste regnskabsår 



Kasserer:  
Lægeforeningen har fået at vide i marts at kontingenten er hævet, dette er ikke effektueret af 
lægeforeningen endnu, hvorfor der arbejdes på at få løst problemet/efterslæbet. Således har 
vi ikke fået de penge der var budgetteret med. 
Indtægter i kursusvirksomhed er lavere end forventet grundet et manglende afholdt kursus 
(kirurgiske adgange), dog er udgiftsiden større grundet efterslæb fra kirurgiske adgange fra 
forrige år . Forårsmødet er i underskud, men er dækket af DOS. Dette fremgår dog ikke i det 
nuværende årsregnskab, da det ikke er medregnet i dette årsregnskab.  
Således gode forklaringer på underskuddet. 
 
Formanden: Reklameindtægter er i 0, bevidst. 
Kresten: Egenbeholdningen? Kasseren: Er på 42.000. 
Rune: Vil i knytte en kommentar til reklamebudgettet? Formanden: Tanken er at tilbyde 
pakker i stil med DOS, evt. overskud i forhold til det enkelte arrangement går til øvrige 
aktiviteter i foreningen. 
 
Regnskabet godkendes. 
 

5. Godkendelse af budget for næste regnskabsår, herunder kontingent. 
Stiler mod ikke at overbudgettere med indtægter. Der skæres fortsat på generalforsamlingen 
i form af 20.000. 
Budgettet godkendes. 
  

6. Personvalg 
57 stemmeberettigede er mødt op. 
a. Formand (ikke på valg) 
b. Næstformand (på valg, nuværende genopstiller ikke) 

Christian Støttrup valgt ved fredsvalg. 
c. Kasserer (på valg, nuværende genopstiller) 

Pelle Pedersen valgt ved fredsvalg 
d. Uddannelsesansvarlig (på valg, nuværende genopstiller ikke) 

Liv Wahlsten valgt ved fredsvalg 
e. Forskningsansvarlig (på valg, nuværende genopstiller) 

Søren Ohrt-Nissen valgt ved fredsvalg. 
f. Kursusansvarlig (på valg) 

Lasse Eriksen valgt ved fredsvalg. 
g. Web/Nyhedsbrevansvarlig (ikke på valg) 
h. Forårsmøde/Industriansvarlig (på valg, genopstiller) 

Julie Erichsen valgt ved fredsvalg. 
i. Regionsansvarlig – Nord (på valg, nuværende genopstiller ikke) 

Ahmed Abood valgt ved fredsvalg. 
j. Regionsansvarlig – Syd (på valg) 

Katrine Rasch valgt ved fredsvalg. 



k. Regionsansvarlig – Øst (på valg, nuværende genopstiller ikke) 
Sabine Simonsen valgt ved fredsvalg. 

l. Suppleant 1 (på valg) 
Anders Føhrby Overgaard valgt ved fredsvalg. 

m. Intern revisor 
Sarah Freund valgt ved fredsvalg. 

n. Ekstern revisor 
Brandt revision valgt. 

7. Eventuelt 
Operationsliste drøftes igen. 

 
 
 
 
 
Formand Casper Dragsted   Dirigent Sarah Freund 
 
 
 
 
Referent Eske Brand 


