
 
Referat fra generalforsamling i  

YNK 
YNGRE NUKLEARMEDICINERES KLUB 

Ordinær generalforsamling 2020 
Mandag d. 7. september 2020 kl. 15.00 

Over ZOOM  
 
 
 
 
1. Valg af dirigent. 
Allan Hansen, Århus, blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed 

beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning/orientering.  
Se separat dokument. 
 
3. Orientering fra div. udvalg/ansvarsområder: 
a) DSKFNM (Camilla Molich Hoff) 
b) Kursusudvalget (Camilla Molich Hoff/ Louise Brinth, nu Julie Bjerglund og rep. fra YNK) 
c) Vurderings/ansættelsesudvalgene (Jeanette Demant Andersen, suppleanter Simon Tornbjerg og 
Tine Gregersen (Nord) – Camilla Johnbeck, suppleant Julie Bjerglund Andersen (Øst) - Karen 
Middelbo Buch-Olsen, afgår, nyvalgt er Sofie Tind Nygaard (Syd)) 
 
Beskrives i formandens beretning. 
 
4. YNK’s regnskab.  
Godkendes uden bemærkninger. 
 
5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.  
Er fortsat suspenderet. 
 
6. Valg af formand  
Camilla Molich Hoff trådte af efter 4 år på posten jvf. vedtægterne. Tak for indsatsen! 
Camilla Johnbeck, RH, blev valgt til posten. Tak fordi du påtager dig opgaven! 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Menige medlemmer efter generalforsamlingen 
Karen Middelbo Buch-Olsen (Odense, sekretær og kasserer, valgt 2015). 
Esben A. Carlsen (RH, valgt 2017). 



Sara Dahlsgaard-Wallenius (Odense, valgt 2018). Genvalgt. 
Elisabet Lundholm (Hillerød, valgt 2019). 
Julie Bjerglund Andersen (RH-Glostrup, valgt 2020).  
Sofie Tind Nygaard (Vejle, valgt 2020). 
 
Suppleanter: 
Elham Safdari (Hillerød, valgt 2019). 
Naja Enevold Olsen (Århus, valgt 2020). 
 
 
8. Valg af revisorer 
Sanne Rytter Holm (Bispebjerg) og Kate Rewers (Odense) tog begge imod genvalg. 
 
9. Uddannelsesprisen 
Uddeles ikke i år som planlagt pga. aflysning af fysisk årsmøde/Coronavirus.  
Bestyrelsen i YNK modtager gerne forslag til modtagere af prisen løbende. De må meget gerne 
indeholde en kort begrundelse. 
 
10. Forslag.  
Der er ingen rettidigt indkomne forslag. 
Forslag skal være formanden og/eller sekretæren i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
11. Evt. 
 
Marie Fosbøl fik ”overrakt” prisen for bedste abstract i abstract-konkurrencen, der skulle have 
endt ud i såvel mundtlige oplæg som posterkonkurrence ved årsmødet. Tillykke! 
 
Julie Bjerglund Andersen tager meget gerne imod forslag til kursusudvalget. 
 
Naja Enevold Olsen foreslog at oprette facebook-gruppe for Yngre læger i Nuklearmedicin til såvel 
faglig som praktisk sparring, f. eks. i forbindelse med kurser (den er oprettet og hedder Yngre 
Nuklearmedicineres Klub).  
 
Camilla Johnbeck informerer om at vi har et domæne YNK.dk 
 
Esben Carlsen spørg til brug af kassebeholdning. Pga. stor latenstid på betaling af kursusgebyrer 
anbefales at bevare en god buffer i kassen. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 
 
 
Referent : Karen Middelbo Buch-Olsen 
 


