
Referat generalforsamling 2015  

Referat af Generalforsamling I Gyn-klubben 25. april 2015. 

Dagsorden: 

1. valg af dirigent 

2. formandens beretning 

3. annoncering af det kommende års kurser 

4. rettidigt indkomne forslag 

5. aflæggelse af det reviderende regnskab 

6. valg til bestyrelse. (Hans Jørgen Knudsen er på valg og genopstiller ikke) 

7. valg af revisorer og suppleanter 

8. redegørelse for budget 

9. fastsættelse af kontingent 

10. eventuelt. 

1. Jan Pelle blev valgt som dirigent. 

2. Formandens beretning, med gennemgang af de tre kurser der har været udbudt det sidste år, Hesselet i 

oktober med emnet mandlig infertilitet og de nye andrologiske guidelines, januar mødet på Bella Sky om 

Hormonbehandling og Klarskovgaard mødet om IKAS og akkreditering. Der har været god tilslutning til 

møderne. Sponsorerne er begrænset i antal pga nye regler og krav. Formandens beretning blev godkendt. 

3. Der er som vanligt 3 planlagte kurser i det kommende år. Efterårsmødet på Hesselet kommer til at omhandle 

den gynækologiske 

patient post cancer, der er ikke et endeligt program endnu. Der er ikke fastlagt et emne endnu til mødet i januar 

2016 og mødet på Klarskovgaard til april 2016. 

4. Der er ikke indkommet nogen forslag. 

5. Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. Der var en diskussion om basisformue, da Klarskovgaard 

mødet har været udbudt til en lavere pris og der for har kostet lidt af basisformuen. Der blev foreslået at 

basisformuen skal ligge på det der 

modsvarer omkostningerne for afholdelse af 2 kurser, så eventuelle uforudsete udgifter altid kan blive dækket. 

6. Valg til bestyrelse, Hans Jørgen Hynding Knudsen er på valg og ønsker ikke genvalg, men vil stadig være 

tilknyttet som ressource. Astrid Petersen blev valgt ind i bestyrelsen. Anne-Lene Bülow bliver tilknyttet gyn-

klubben som suppleant. 



7. Valg af revisor, Birgit Arentoft fortsætter som revisor. 

8. Det nye budget blev gennemgået i forbindelse fremlæggelse af regnskabet og hvis budgettet overholdes bliver 

der et beskeden overskud på 8000 kr. Budgettet blev godkendt. 

9. Fastsættelse af kontingent: 0 kr. 

10. Ved eventuelt blev det 

forslået at gyn-klubben skal koordinere med DSOGs efterårsmøde, så der ikke kommer til at være samme emner 

til gyn-klubbens møder. Endvidere blev der opfordret til at gyn-klubbens bestyrelse søger tilskud fra DSOGs 

kursus-fond. 

Referent Astrid Petersen 
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