
 

Referat YNNN GF 2023 15.01.23 

 

1. Valg af dirigent og referent  

Christopher Madelung – Dirigent  

Helene Grønborg – Referent  

 

2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen 

Godkendes ved håndsoprækning i salen.  

 

3. Beretning fra bestyrelse og arbejdsgrupper. 

Foreningen tæller aktuelt 401 medlemmer på tværs af landet og havde i 2022 en 

medlemsfremgang på 13 medlemmer.  

Grundet COVID-19 restriktioner måtte foreningen desværre udsætte internatet i januar 2022. Til 

gengæld kunne vi afholde et virtuelt internat i januar 2022 om epilepsi med deltagelse af 70 yngre 

læger. I maj 2022 afholdt vi det egentlige internat i Vejle med emnet ”Update on stroke” med 

deltagelse af 85 yngre læger. 

I årets løb har foreningen afholdt fire fyraftensmøder i Uddannelsesregion Nord og Øst med 

emnerne ”Neuropatiske smerter & small fibre neuropati”, ”Neurofysiologi”, 

”Bevidsthedsforstyrrelser” og ”De Forunderlige Frontallapper”.  

Herudover havde YNNN en velbesøgt stand til Karrieredagen på Panum Instituttet med video-cases, 

hvor interesserede studerende kunne teste deres neurologiske viden.  

Senest har foreningen i januar 2023 afholdt internat i Vejle med bevægeforstyrrelser som 

hovedtema. Vi oplevede stor interesse for arrangementet med deltagelse af 123 yngre læger på 

tværs af landet.  

 

4. Godkendelse af regnskab for det seneste regnskabsår  

Årsregnskab for 2022 gennemgås af kasser Trine Nielsen:  

- Beregnet underskud er overskredet en smule, og ender således på 43.818 kr. Til gengæld har vi 

tilgodehavender fra sponsorater.  

- Ved fyraftensmøderne er der tendens til manglende betalinger fra nogle deltagere. 

- Vi afventer DNS indtægter.  

- I 2022 en væsentlig ekstra udgiftspost pga. aflysning af fysisk internat i jan22. 

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.  

Forslag fra salen for at forbedre økonomien i YNNN:  

- Spar morgenmaden væk lørdag morgen til internatet.  

- Øge kontingent til YNNN.  
 

 

 

 

 



 

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.  

Budget gennemgås af kasser Trine Nielsen: 

- Vi har øget budget for internat 2023, og overvejer også et øget medlemsgebyr.  

- Vi får støtte fra DNS til at afholde karrieredag i både Århus og Odense. Tidligere var der kun støtte 

til Panum.  

- Behov for at spare på udgifter eller øge indtægter til næste regnskab, da vi ellers udhuler vores 

økonomi.  

Generalforsamlingen godkendte budgettet.  

 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  

Forslag fra salen om at øge kontingent med 400,00 kr., således at de ca. 40.000,00 kr. underskud i 

budget dækkes.  

Godkendes ved håndsoprækning i salen.  

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Til bestyrelsen blev valgt:  

ØST (5) 

Christopher Fugl Madelung (formand)  

Lucas Rundblad 

Nina Imbæk (sekretær) 

Anne Møller (næstformand) 

Jacob Worm 

 

NORD (3) 

Christian Steenkjær 

Marie Gøtke 

Peter Brask-Thomsen (suppleant) 

 

SYD (2) 

Helene Ladefoged Grønborg  

Trine Nielsen (kasserer) 

 

NK (1) 

Andreas Bay-König (suppleant)  

 

8. Valg af 2 kritiske revisorer. 

Zuhal Filicki genvalgt.  

Malene Kristensen genvalgt.  

 

 

 

 



 

9. Opstilling/diskussion af YNNN’s kandidater ved valg til de neurologiske specialers 

bestyrelser og udvalg.  

1. DNS-bestyrelse 

Generalforsamlingen indstillede  

- Thor Linnet (2023) 

- Sofie Jakobsson (2021, ikke på valg)  

 

2. Ansættelsesudvalg i neurologi/neurokirurgi  

Nuværende ansættelsesudvalg neurologi:  

 

Øst: 

Moshgan Amiri (valgt 2021 -ikke på valg)  

Aina Hansen (suppleant, valgt 2021 -ikke på valg)  

 

Syd: 

Nanna Arngrim (valgt2022-ikke på valg)  

Trine Nielsen (suppleant, valgt 2022 - ikke på valg)  

 

Nord:  

Peter Kolind (valgt 2022 - ikke på valg)  

Sidsel Garn Hastrup (valgt 2022 - ikke på valg)  

 

Nuværende ansættelsesudvalg neurokirurgi (inkl. DNKS-uddannelsesudvalg): 

Jakob Hakon Arngrim (valgt 2022 – ikke på valg)  

Andreas Bay-Köning (valgt til suppleant fra NK).  

 

3. Regionale videreuddannelsesudvalg i neurologi: 

 

Generalforsamlingen valgte følgende repræsentanter:  

 

ØST  

Oscar McWilliam  

Aina Støttrup Hansen (suppleant)  

 

SYD  

Peter Nørgaard Hansen  

Nanna Arngrim (suppleant)  

 

NORD  

Peter Brask-Tomsen  

Anne Line Birkmose (suppleant)  

 

 

 

 

 



4. DNS-uddannelsesudvalg: 

 

Generalforsamlingen valgte følgende repræsentanter:  

 

ØST  

Aina Støttrup Hansen (valgt 2022, ikke på valg)  

Nina Imbæk (suppleant, valgt 2022, ikke på valg)  

 

SYD  

Peter Nørregård Hansen (valgt 2021 – ikke på valg)  

Mangler suppleant, ingen opstillinger  

 

NORD 

Anne Line Birkmose  

Peter Brask Thomsen (suppleant)  

 

5. Juniorinspektorer:  

 

ØST  

Nina Imbæk (2021, ikke på valg)  

Marius Kløvgård (2018, ikke på valg)  

 

NORD  

Ingen valgte. Genopslås.  

 

SYD  

Trine Nielsen (2022 – ikke på valg)  

1 stilling genopslås 

 

6. YNNN-repræsentant i det tværfaglige specialeråd i neurologi i Region Midt:  

Generalforsamlingen genvalgte  

-Jenny-Ann Phan.  

 

7. nNBV styregruppe:  

Asher Lou Isenberg fremlagde ny post i nNBV, således at der fremover både skal findes en 

webmaster og sekretær. Vælges for 2 år ad gangen. Kan ikke genopstilles. 

 

Generalforsamlingen valgte: 

- Asher Lou Isenberg (næstformand/sekretær)  

- Nikolaj Karottki (webmaster)  

 

10. Behandling af indkomne forslag fra YNNN´s medlemmer og bestyrelse. 
 

Ingen indkomne forslag at behandle.  

 

 

 

 



 

 

11. Eventuelt.  
 

Foreningen takker afgående bestyrelsesmedlemmer Vardan Nersesjan og Moshgan Amiri.  

Dato for næste bestyrelsesmøde: Mandag den 27. feb, kl 20. Online.  

Næste fysiske møde er aftenen før DNS årsmøde på Munkebjerg Hotel 23. marts. 


