
København, d. 15. januar 2022 

Referat YNNN generalforsamling d. 15. januar 2022 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
Nicolaj dirigent og Christopher referent. 
 

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen godkendte dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 
 

3. Beretning fra bestyrelsen.  
Det planlagte internat i januar, har bestyrelsen desværre været nødsaget til at udskyde på 
grund af Covid-19-restriktioner. I stedet valgte bestyrelsen at afholde et virtuelt internat i 
forlængelse af generalforsamlingen. Tilmeldinger til internatet 28.-29. maj bliver videreført, 
og man skal aktivt afmelde såfremt man ikke har brug for pladsen, senest 31. januar. 
Ledige pladser vil blive fordelt efter ventelisten, som blev oprettet til det oprindelige 
internat. Internatet kan afholdes uden opkrævning af ekstra deltagergebyr. Tak til afgående 
bestyrelsesmedlemmer Johan og Jakob. 
 

4. Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår. 
Foreningens kasserer, Johan Stender, fremlagde foreningens årsregnskab for 2021. 
Årsresultat 2021 var et underskud på ca. 29.000kr. Der var ingen kommentarer fra 
foreningens kritiske revisorer. Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet. 
 

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
Foreningens kasserer, Johan Stender, fremlagde foreningens foreningens budget for 2022. I 
2022 budgetterer foreningen med et underskud på 30.000kr. Dette efterlader en 
kassebeholdning på ca. 200.000kr. Kontingent og egenbetaling for internatet har været 
uændret gennem adskillige år. Foreningens økonomi er sund, men i de kommende år kan 
bestyrelsen overveje, at hæve kontingent og egenbetaling til internatet for at tage højde for 
inflation. Der var ingen kommentarer fra foreningens kritiske revisorer. 
Generalforsamlingen godkendte budgettet. 
 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
Bestyrelsen stillede forslag om, at medlemskontingentet sættes til 300kr. Dette blev 
vedtaget ved flertal (31 stemmer for, 3 stemmer imod). 
 

7. Behandling af evt. forslag til vedtægtsændringer. 
Ingen indkomne forslag. 
 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Til bestyrelsen blev valgt: Moshgan Amiri (øst), Christopher Fugl Madelung (øst), Vardan 
Nersesjan (øst), Nina Imbæk (øst), Lukas Rundblad (øst), Trine Nielsen (syd), Helene 
Ladefoged Grønborg (syd), Christian Steenkjær (nord), Andreas Bay Kønig (neurokir), Anne 
Møller Witt (suppleant, øst) og Jacob Worm (suppleant, øst). 
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9. Valg af 2 kritiske revisorer. 
Generalforsamlingen valgte Zuhal Filicki og Malene Kristensen som kritiske revisorer. 
 

10. Opstilling/diskussion af YNNN’s kandidater ved valg til de neurologiske specialers 
bestyrelser og udvalg. 
1. DNS-bestyrelsen (to kandidater indstilles og vælges på D NS- generalforsamling). 

Generalforsamlingen indstillede Nanna Arngrim og Sofie Jakobsson til DNS bestyrelse. 
 
2. Ansættelsesudvalg.  

Generalforsamlingen valgte følgende repræsentanter til ansættelsesudvalgene: 
Jakob Hakon Arngrim (Neurokirurgi), Thorbjørn Søren Rønn Jensen (suppleant, 
Neurokirurgi), Peter Kolind (Neurologi, nord), Sidsel Garn Hastrup (Neurologi, nord), Nanna 
Arngrim (Neurologi, syd), Trine Nielsen (suppleant, Neurologi, syd,) 
 
3. Regionale videreuddannelsesudvalg i Nord, Syd og Øst  

Generalforsamlingen valgte følgende repræsentanter til de regionale 
videreuddannelsesudvalg: Sara Hesby Andreasen (øst), Oscar McWilliam (øst), Peter 
Nørgaard Hansen (syd), Nanna Arngrim (suppleant, syd), Sandra Sif Gylfadottir (nord). 
Suppleant-pladsen i nord er ubesat. 
 
4. DNS-uddannelsesudvalg for Nord og Øst  

Generalforsamlingen valgte følgende repræsentanter til de DNS uddannelsesudvalg: 
Aina Støttrup Hansen (øst), Nina Imbæk (suppleant, øst). Ingen indstillinger fra nord.  
 
5. Juniorinspektorer for Syd og Nord  

Generalforsamlingen indstillede Sidsel Garn Hastrup (nord), Trine Nielsen (syd) som 
Juniorinspektorer. 
 
6. YNNN-repræsentant i det tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland  

Generalforsamlingen indstillede Jenny Ann (genvalg) som repræsentant i det Tværfaglige 
specialeråd Region Midt. 
 
7. nNBV-styregruppen 

Generalforsamlingen indstillede Asher Lou Isenberg. 
 

11. Behandling af indkomne forslag fra YNNN ́s medlemmer og bestyrelse. 
Ingen indkomne forslag blev behandlet. 
 

12. Eventuelt. 
Foreningen takker afgående bestyrelsesmedlemmer Nicolaj Laugesen, Johan Stender og 
Peter Nørgaard Hansen. 


