
Ordinær generalforsamling i Gynækologklubbens efteruddannelse 
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gynækologklubbens efteruddannelse.  

Generalforsamlingen finder sted 

 

Hotel Klarskovgaard, Korsør. Lørdag den 25. april 2020, klokken 9.00 

 

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden skal 

være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

 

 

Dagsorden:    Nyborg 3/10-2020. 

 

1. valg af dirigent 

Som dirigent blev Jørn Rolighed valgt og han påtog sig også opgaven at lave referat. 

Dernæst konstaterede han at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt til 25/4-20 og i samme 

mail udsat til dd. 3/10. 

Der mødte efterhånden mere en 20 medlemmer til generalforsamlingen. 

2. formandens beretning 

Formanden Astrid Petersen indledte sin beretning med af sige at det blev en blanding af beretning 

og regnskabsaflæggelse, da hun også var blevet kasserer. Og pga COVID-19 situationen med 

udsættelser og aflysninger indgår også punkt 3. 

Der blev afholdt 3 kurser i 2019: Marienlyst m DFKO-GF, Nyborg Sinatur m personale og 

Hesselet. Alle tre kurser gav overskud og kassebeholdningen var kr. 515.867,- pr. 31/12-19. Det 

ønskes nedbragt til ca. 450.000, hvilket er det beløb der skyldes, hvis det største kursus aflyses uden 

andet sikkerhedsnet. 

Klarskovgård-kursus m personale blev udsat uden udgifter og nu endeligt aflyst for december.  

Der er endnu uvished om Marienlyst-kurset m DFKO-GF. 

 

Her var der en interessant diskussion om evt. afholdelse af et virtuelt kursus. Nogle talte for at der 

var vellykkede kurser pr. internet og mulighed for juridisk valide afstemninger. Andre talte for det 

vigtige i at mødes med kollegerne in-vivo, da vi jo sitter noget alene i hverdagen. Ingen ønskede på 

nuværende tidspunkt at været tovholdere for et virtuelt kursus og Gyn-klubben afventer DFKO’s 

udspil, da DFKO-GF er mere juridisk krævende end et kursus. 

 

3. annoncering af det kommende års kurser 

Der kommer nyt inden for de næste 14 dage vedr. Marienlyst-kurset da Astrid tager kontakt og 

forhandler m konferencecenteret. Desuden forventes det at DFKO kommer på banen mhp afvikling 

af GF. Det håbes, at Klarskovgård-kurset kan afvikles normalt og Hesselet-kurset er også booket til 

sept. 2021. Der er dato-bookninger for de næste 4 år på vores hjemmeside. 

 

4. rettidigt indkomne forslag 

Ingen. 

 

5. valg til bestyrelse 

Astrid genvalgt m akklamation. 

Bestyrelsen (2019) består af Astrid Petersen, Sandra Teiblum og Christina Damsted. 

Astrid Petersen er på valg og genopstiller. 



 

Associerede medlemmer til bestyrelsen er Henrik Vittrup, Morten Ring, Carsten Henriques, Mette 

Erenbjerg. 

Stine Fürst melder sig under fanerne som associeret medlem. 

 

 

6. fastsættelse af kontingent 

Formanden foreslog at kontingentet fortsætter som nul kroner og fik opbakning til dette. 

7. Evt. 

 Lidt yderligere diskussion om evt. virtuelle kurser, samarbejdet med DFKO og kommunikationen 

med medlemmerne. 

               

REF: /Jørn Rolighed 

 

 

 

 

 

  

 


