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YNGRE NUKLEARMEDICINERES KLUB 
Referat af Ordinær generalforsamling 2021 

Fredag d. 10. september 2021 kl. 11.30 
Musikkens Hus i Aalborg 

 
 
Alle yngre læger er velkomne! 
 
 
DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent. Jorun Holm, OUH blev valgt og konstaterede generalforsamlingen rettidigt 
indkaldt. 
 

2. Formandens beretning/orientering. Se særskilt bilag. 
 
3. Orientering fra div. udvalg/ansvarsområder: 
a) DSKFNM (Camilla Bardram Johnbeck). Se særskilt bilag under beretningen. 
b) Kursusudvalget (Julie Bjerglund/Sofie Tind Nygaard). Orienteres på møder om hvordan de 
afholdte kurser er forløbet, der er overordnet stor tilfredshed med kurserne. Der har været snak 
om hvordan man ”erstatter” et kursus, hvis det er misset, med et lignende kursus i andet regi eller 
særlig aftale afhængig af hvilket kursus, evt. med uddannelsesdage på anden afdeling/teori.  
c) Vurderings/ansættelsesudvalgene består efter generalforsamlingen af Naja Enevold Olsen, 
suppleanter Simon Tornbjerg og Tine Gregersen (Nord) – Julie Bjerglund Andersen, suppleant Else 
Sibbesen (Øst) - Sofie Tind Nygaard, suppleant Rola Ismail (Syd)) 
 
4. YNK’s regnskab. Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. 
 
5. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år.  
Fortsat suspenderet. 
 
6. Valg af formand  
Punktet udgik, da Camilla Bardram Johnbeck, RH, valgt 2020, ikke er på valg.  
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsens sammensætning pr. 10.9.2021: 
Menige medlemmer 
Esben A. Carlsen (RH, valgt 2017). 
Sara Dahlsgaard-Wallenius (Odense, valgt 2018). 
Elisabet Lundholm (Hillerød, valgt 2019). 
Julie Bjerglund Andersen (RH-Glostrup, valgt 2020). 
Sofie Tind Nygaard (Vejle, valgt 2020). Sekretær og kasserer. 
Naja Enevold Olsen (Århus, valgt 2021). 



 
Suppleanter: 
Mette Louise Blouner Gram Kjærulff (AUH, valgt 2021).  
Alexander Cuculiza Henriksen (valgt 2021) 
 
 
8. Valg af revisorer 
Kate Rewers og Karen Buch-Olsen (begge Odense) blev valgt. 
 
9. Uddannelsesprisen/Scintillatorprisen. 
Gives til en/nogle, der har gjort noget særligt for uddannelsen i specialet. 
Uddeles vanligvis hvert andet år.  
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. 
Yngre læger gruppe: Der ønskes en yngre-læge-gruppe med kontaktdetaljer på hjemmesiden, 
således at man nemt kan få kontakt med yngre læger på andre afdelinger og spørge til f. eks. 
undersøgelser og arbejdsforhold. Der modtages gerne forslag til kandidater, send gerne detaljer til 
Camilla Johnbeck (camilla.bardram.johnbeck@regionh.dk). 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
 
Referent: Karen Middelbo Buch-Olsen. 
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