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Bestyrelsens beretning for 2016-2017 

Ved sidste års generalforsamling vedtog vi vedtægtsændringer som fremover vil give en større kontinuitet i 
bestyrelsen og særligt i forretningsudvalget. Det medfører at vi i fremtiden vælger kandidater til posterne 
som formand, kasserer, uddannelsesansvarlig og webmaster for en toårig periode. I år er kasserer og ud-
dannelsesansvarlig på valg. Bestyrelsen har på det årlige internatmøde, med hjælp fra en kommunikations-
medarbejder fra Foreningen af Danske Lægestuderende, arbejdet en del med YODAs profil som organisa-
tion. Der blev diskuteret medlemmer, hovedformål, arbejdsområde og meget andet. Resultatet er en ny 
tekst om YODA og nogle punchlines som forhåbentlig beskriver vores arbejde og formål mere indgående. 
Begge dele kan findes på hjemmesiden.  

Vores hjemmeside er blevet opdateret med en ny forside og design tilpasset forskellige platforme. Det be-
tyder at den nu er fremtidssikret og med simpel og begrænset vedligeholdelse i årene fremover. Vi havde 
en rigtig god hjemmeside og har nu fået en som i højere grad repræsenterer arbejdet i YODA og med en 
kalender på forsiden som løbende opdateres. Opdateringen af hjemmeside har desværre ikke været gratis. 
Samtidig oplevede vi sidste år en stagnering af medlemstallet og øgede udgifter til blandt andet regnskabs-
håndtering og kontingentopkrævning. Derfor blev kontingentet sidste år hævet til 300 kr. Desværre er belø-
bet ikke slået igennem hos Lægeforeningen som opkræver medlemskontingentet, hvilket skyldes en fejl hos 
Lægeforeningen og vi arbejder fortsat på en løsning. Økonomien i YODA er ikke så stærk som den tidligere 
har været, hvilket til dels skyldes tidligere konstant medlemstilgang, overskud fra forårsmøder og forkert 
momsregistrering. Det har betydet nogle ændringer for blandt andet generalforsamlingen som vi forsøger 
at afholde for lidt færre udgifter, men fortsat med mulighed for socialt samvær efterfølgende. 

YODA har igen i år arrangeret og afholdt en række spændende kurser. Vores velkendte skadestuekurser kø-
rer fortsat i de 3 regioner. Vi har afholdt to nye kurser i henholdsvis radiologi og plastikkirurgi. Kirurgiske 
adgange i øst var for første gang ikke fuldt tegnet, da det lidt uheldigt var placeret samtidig med AO Basic 
Principles i Middelfart. I nord har der været nogle udfordringer i forhold til kirurgiske adgange kurset som 
skyldes ombygning på anatomisk institut og nye ansvarshavende på universitetet. Det er planen at vi udby-
der kurset i nord igen i det nye år. YODAs Forårsmøde blev i år afholdt i et nyt format. Efter afskeden med 
DOS’s Uddannelsesdag besluttede vi at afholde arrangementet om fredagen med én pris for hele arrange-
mentet. Det var igen i år en succes med spændende workshops med kvalificerede undervisere som vi har 
fået gode tilbagemeldinger på. Deltagerantallet var ikke så stort som vi havde håbet på og satsningen med 
en udenlandsk gæsteforelæser tiltrak umiddelbart ikke ekstra deltagere. Det resulterede i et mindre under-
skud som DOS har dækket med økonomisk støtte. Tilbagemeldinger fra vores medlemmer har vist at vi skal 
fortsætte med at afholde kurset en fredag og datoen for næste forårsmøde er derfor fastlagt til 4. maj 
2018. 

Samarbejdet med DOS kører fortsat videre med to årlige møder som begge har været konstruktive. YODAs 
tilstedeværelse vokser fortsat, senest i form af at skulle indstille en person til bestyrelsen i Dansk Selskab 
for Hofte og Knæalloplastik. Vi er fortsat repræsenteret i DOS’s uddannelsesudvalg, de regionale uddannel-
sesudvalg, ansættelsesudvalgene og et kommissorium som skal arbejde med revision af speciallægeuddan-
nelsen i ortopædkirurgi herunder målbeskrivelsen. 

Der skal lyde en stor tak til alle som engagerer sig i YODAs arbejde. Tak til bestyrelsen for deres store ar-
bejde i indeværende år og tak til kursusarrangører, undervisere og andre som deltager aktivt i YODAs ar-
bejde. Jeg ser frem til endnu et udfordrende og spændende år som formand. 
Casper Dragsted, Formand for Yngre Ortopædkirurger Danmark
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Resultater opnået i foreningsåret 2016-2017 
 

Pro-
gram 

Område Mål/Arbejdsopgaver Resultater 

Ke
rn

eo
m

rå
de

r 

Uddannelse Den Gyldne YODA Den Gyldne YODA skal i 2017 uddeles for 7. 
gang. Sidste års vinder blev ledende over-
læge Steen Asmus Schmidt, Kolding 

Oplæg til DOS med forbedringer til intro-
duktionsuddannelses logbog. 

Projektet blev afsluttet og præsenteret i 
UDDU. Resulterende i at YODA fik en plads i 
kommissoriet til revision af målbeskrivelsen 
til speciallægeuddannelsen. 

Nye medlemmer til uddannelsesudvalget Der er kommet 3 nye aktive medlemmer til, 
2 er holdt op. 

Karakteristik af HU ansøgere Syd har accepteret, Nord afventer og Øst 
har afslået. Må arbejdes videre på projek-
tet. 

Forskning Forskningens Danmarkskort Dette blev aldrig benyttet og var nær umu-
ligt at holde opdateret. Vi har droppet Dan-
markskortet og al henvendelse omkring 
forskningsmuligheder sker nu direkte til 
forskningsudvalget i YODA  

Forsknings-webinar  Det basale forsknings-webinar blev afholdt 
igen i foråret med god deltager-tilslutning. 
Dette vil være et årligt tilbagevendende 
kursus. 

Der er planlagt et kursus i systematisk re-
view/litteratur søgning Onsdag den 22. No-
vember 2017. Tilmelding via hjemmesiden. 

Ungdomsforskerprisen Stor tilslutning fra udvalget til at bedømme 
abstracts. Tak for det. Vi fandt fem værdige 
finalister. Vi har ændret i kriterierne for at 
kunne deltage i konkurrencen således at 
HU-læger fra næste år også kan deltage. 
Dvs. at det eneste eksklusionskriterier er: 
Ph.d.-studerende, Ph.d., Dr. Med, Special-
læge.  

YODA One To Watch Vi har introduceret ”YODA One To Watch” 
som er en fortsættelse af det tidligere Må-
nedens artikel. Alle tidligere udgaver ligger 
tilgængelig på hjemmesiden og vil blive op-
dateret løbende.  

Kursusvirk-
somhed 

Samarbejde med SAKS Fortsat samarbejde med SAKS København 
mhp. afholdelse af kurser for stud.med'er. 

Afholdte kurser Skadestuekurser i Nord, Syd og Øst 
Ortopædkirurgiske Adgange Øst 
Suturkursus i Øst og Syd 
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Skadestue radiologi i Syd 
Ledundersøgelse (SAKS) 
Skadestuekursus (SAKS) 
Forsknings Webinar 
Forårsmødet:  

 Basal Klinisk Ultralyd 
 Gipseteknik og børneortopædi 
 Avanceret Osteosyntese 
 Basal Osteosyntese 

Rekrutte-
ring 

Specialernes dag/Karrieredag YODA er fortsat tilstede og bidrager som ar-
rangør i alle 3 regioner. Der vil i de kom-
mende år blive arbejdet med at forbedre 
og opretholde tilstedeværelsen på de dan-
ske universiteter. 

DOS rekrutterings kommissorium DOS har nedsat et kommissorium som skal 
arbejde med rekruttering til ortopædien. 
YODA Uddannelsesansvarlige sidder med i 
dette kommissorium og YODA afventer 
spændt hvad der kommer ud af dette ar-
bejde. 

O
rg

an
is

at
io

ns
ud

vi
kl

in
g 

Struktur-
udvikling 

Udvikling af organisationen Arbejdet med YODAs profil til internat-
møde. Resultatet er ny tekst om YODA og 5 
punchlines til brug på hjemmesiden. 

Regional 
forankring 

Regionalt netværk og kontaktpersoner 
 

Afholdt torsdags-/fredagsbarer med fore-
drag.  

Deltagelse i de regionale uddannelsesråd YODA har fortsat repræsentanter i de regi-
onale uddannelsesråd i alle regioner. 

Sekretariat Sikre stabile forhold omkring kontingentop-
krævning, kursustilmedling og betaling 
m.m. 

Sikker platform for kursustilmelding og be-
taling med den nye hjemmeside. 

Økonomi Etablere YODA som økonomisk bæredygtig 
organisation 

Strammere budgetstyring for 2017/18 

Medlem-
mer 

Alle stud. med. og yngre læger med inte-
resse for ortopædkirurgi skal optages som 
medlemmer 

Medlemssystemet gør det vanskeligt at 
trække liste over antal medlemmer, arbej-
des på løsning. Medlemstallet stagneret. 

DOS Opbygge gode relationer med DOS og mak-
simere yngre ortopædkirurgers indflydelse 
inden for relevante områder 

YODA udpeger en person til uddannelses-
udvalget 
YODA og DOS bestyrelser afholder 2 årlige 
møder 
YODA har en person i rekrutteringsudvalget 
under DOS samt medlemmer i flere ad hoc 
arbejdsgrupper. 

 

Forårsmøde Årligt Forårsmøde for foreningens medlem-
mer, med formål at sætte fokus på at styrke 
fællesskab og faglig viden for landets yngre 
ortopædkirurger. 

Dagsmøde afholdt med foredrag, work-
shops og socialt arrangement. Positive til-
bagemeldinger fra deltagerne.  

Ny hjemmeside Hjemmesiden har fået et større ansigstløft 
med ny aktiv forside og synlig kalender.  
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Uddannelse – kerneområde 1 

Formål: At bidrage til at skabe en af verdens bedste ortopædkirurgiske uddannelser. 

· Den gyldne YODA blev uddelt for 7. gang, denne gang gik den til ledende overlæge Steen Asmus Schmidt, 
Kolding Ortopædkirurgisk afdeling. Han indvilligede i et lille interview som forhåbentligt kan blive et fast 
indslag. Interviewet kan læses på vores hjemmeside. 
· Tilgang af nye aktive medlemmer og naturligt frafald af andre. Stor tak til Rikke Bielefeldt og Mikkel Chri-
stensen for deres indsats i uddannelsesudvalget og alt held og lykke fremover.  
· YODA har et medlem (Liv Wahlsten) med i kommissoriet til revision af målbeskrivelsen til speciallægeud-
dannelsen.  Uddannelsesudvalget har arbejdet hårdt for at få lavet et udkast til en intromålbeskrivelse, 
hvor man kan håbe at en eller forhåbentligt flere ideer kan implementeres i den kommende målbeskrivelse 
som først vil ligge klar om et par år.  
· Karakteristikken af HU ansøgere kan på nuværende tidspunkt ikke gennemføres. Alle regioner bør være 
med før karakteristikken kan gennemføres. I det kommende bestyrelsesår må der arbejdes videre på pro-
jektet som kan være med til at afmystificere og forventingsafstemme i forhold til ansøgerfeltet.  

Eske Brand, Uddannelsesudvalgsansvarlig 

Forskning – kerneområde 2 
Formål: At styrke, inspirere samt motivere den yngre ortopædkirurg til en akademisk karriere   

Vi har haft gode erfaringer med webinar-formatet og har afholdt endnu et forsknings-webinar i foråret med 
god respons. Vi udvikler videre på formatet og afholder webinar i systematisk review/litteratur søgning i 
november 2017.  
Til årets DOS kongres vil YODA igen have en session torsdag formiddag hvor vi afholder konkurrencen om 
ungdomsforskerprisen ”YODA Best Paper”. De 5 bedste abstracts er blevet inviteret til at afholde et fore-
drag på 10 minutter inklusiv spørgsmål. Vores bedømmelsesudvalg vil finde frem til vinderen som vil blive 
offentliggjort til gallamiddagen under DOS-kongressen. 
YODA ”One To Watch” er det nye format til det tidligere ”Månedens artikel”. Dette vil ikke partout ud-
komme månedligt, men snarere når der er interessante studier, der kan have YODA-medlemmers interesse. 
Vi bestræber os på at fremlægge studiet med relevante eksperters kritiske kommentarer. Vi opfordrer alle 
til at bidrage med en artikel. 
Forskningens Danmarkskort er, så vidt vides, ikke noget der er blevet benyttet af vores medlemmer. Vi har 
valgt at droppe kortet. Al henvendelse omkring forskningsmuligheder kan ske direkte til 
forskning@yngreortopaedkirurger.dk   
Der skal lyde en stort tak til undervisere og udvalgsmedlemmer. Tak til Jer som har bidraget med artikler og 
til eksperterne for deres kommentarer. 
 

Web og ny-
hedsbrev 

Nyhedsbreve i nyt format Der er udsendt nyhedsbreve hver måned i 
løbet af året, med pause i sommerferien.  

Facebook Aktiviteten på facebook er kraftigt forøget, 
og bruges også aktivt af medlemmerne.  
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Søren Ohrt-Nissen, Forskningsudvalgsansvarlig 
  

Kursusvirksomhed – kerneområde 3 

Formål: At udbyde relevante og spændende kurser for yngre ortopædkirurger 

Skadestuekurset er afholdt i alle 3 regioner. I foråret har der været god søgning i alle regioner, i efteråret 
måtte kurset i region syd aflyses pga. for få tilmeldte. Det forventes afholdt i november 2017. 
Til vores forårsmøde afholdte vi i samarbejde med SECMA et kursus i Basal Klinisk Ultralyd hvilket blev fuldt 
booket og fik god feedback fra deltagerne. Vores dygtige undervisere var fra bla. DIMS. 
Som et nyt kursustilbud har vi afholdt Skadestue røntgen i foråret og igen i efteråret i region Syd, det har 
fået utrolig god feedback og vi håber flere har lyst til at benytte sig af dette tilbud hvor underviserne er HU 
læger i radiologi og ortopædkirurgi. 
Der har også været afholdt to kurser i ”gråzonen mellem plastikkirurgi og suturteknik” i hhv. Syd og Øst. 
Jeres tilbagemeldinger har været med ønsket om mere praktisk træning og vi satser på et praktisk kursus i 
løbet af efteråret/vinteren 2017. 
Det har været en stor fornøjelse at udvikle kursustilbud til jer i de seneste år og jeg vil gerne sige stort tak til 
alle de undervisere og arrangører som har gjort det muligt for os at afholde så mange spændende og faglige 
arrangementer. 
Hvis du har gode ideer til kurser eller har du og 10-15 kollegaer lyst til at få et YODA kursus til din afde-
ling/arbejdsplads så kontakt mig gerne så vil jeg gerne hjælpe med at få nogle gode undervisere til YODA 
venlige priser. 
På vegne af kursusudvalget Kathrine S. Rasch, Kursusudvalgsansvarlig 

Rekruttering - Kerneområde 4 

Formål: At udbrede kendskabet til diversiteten i det ortopædkirurgiske speciale for yngre læger og medi-
cinstuderende 

 
YODA har fortsat sit engagement og arbejde hvad angår universiteternes specialedag/karrieredag. YODA 
var igen i 2016 med ved standen for ortopædien og vil være dette igen i 2017. I lighed med tidligere år har 
industrien været inviteret til disse arrangementer, for derved at give de kommende og yngre læger mulig-
hed for at se den diversitet og de muligheder der er indenfor ortopædien samt muligheden for at få redska-
berne i hånden og ”øve” sig på sawbones. 

DOS har nedsat et kommissorium til at arbejde med rekruttering til ortopædien. YODAs Uddannelsesan-
svarlige sidder med i dette kommissorium og der skulle efter planen blive fremlagt de foreløbige resultater 
fra kommissoriets arbejde i løbet af det kommende foreningsår. Der vil fra YODAs side fortsat være fokus 
på rekruttering og vi vil forsøge at være tilstede og deltage ved arrangementer som eksponerer ortopædien 
til medicinstuderende og yngre læger. 

Næstformand Christian Støttrup 
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Organisationsudvikling 

Formål: At udvikle en bæredygtig organisationskultur og sikre YODA landsdækkende repræsentation 

Efter YODA nu har eksisteret i en del år, har vi oplevet et styrket engagement og deltagelse fra afdelinger 
rundt omkring i landet. Men der er også afdelinger som ikke er repræsenteret i samme grad og hvor YODA 
ikke har samme kontakt lokalt på afdelingen. Det skal vi arbejde med i det kommende år. Det er vigtigt at 
YODA er for alle yngre ortopædkirurger i hele landet. Med oprettelsen lægeuddannelsen i Aalborg kommer 
også snart de første yngre ortopædkirurger som er forankret i Nordjylland og her ligger en opgave med at 
få skabt et netværk og kontakt på universitetet og en stærkere repræsentation på afdelingerne i nord. 

 

Regional udvikling 

Formål: Etablere YODA som en bredt repræsenteret landsdækkende organisation med aktive repræsen-
tanter på alle afdelinger 

Lige som sidste år er uddannelsesstillingerne i alle tre regioner blevet besat og der bliver fortsat søgt HU-
stillinger på tværs af de tre regioner Nord, Syd og Øst. Traditionen tro er der blevet afholdt kurser i alle tre 
regioner, frem for alt er vores skadestuekursus udbudt i for- og efterår. Kursus i kirurgiske adgange er af-
holdt i øst, men desværre faldt deltagerantallet på grund af planlægning samtidig med AO-kursus på Fyn. Et 
nyt kursus – skadestue røntgen – er blevet udbudt i region syd for anden gang og er blevet velmodtaget 
blandt YODA’s medlemmer. Der er desuden afholdt socialt-faglige arrangementer i form af torsdag-/fre-
dagsbar. 
Som led i kontinuerligt at udvikle og forbedre uddannelsesforholdene for yngre ortopædkirurger er YODA 
blandt andet en fast bestanddel af karrieredagen/specialernes dag.  
I 2017-18 er der plads til 2 nye regionsansvarlige, da Tina og Jacob stopper i bestyrelsen. 
 
Tina Videbæk, regionsansvarlig nord 
Jacob Mortensen, regionsansvarlig øst 
Jens-Christian Beuke, regionsansvarlig syd 
 

 

Hjemmeside og nyhedsbrev 

Formål: Videreudvikle kommunikationen med YODAs medlemmer og andre interessenter  

Hjemmeside 

YODAs hjemmeside drives via Wordpress hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at 
redigere i tekst og billeder, samt oprette kursustilmeldinger. Driften understøttes af Webmasteren i samar-
bejde med M-media. Vi har i det forgangene år givet hjemmesiden et stort ansigtsløft og øget brugervenlig-
heden, samt gjort forsiden mere dynamisk. Der sker løbende opdateringer og tilføjelser. 
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Nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet er den månedlige direkte kommunikation til medlemmerne. Igennem året har der været ud-
sendt nyhedsbreve, dog med pause over sommeren. Nyhedsbrevet holder medlemmer opdateret omkring 
nye tiltag fra YODA, kurser der kan være relevante for medlemmerne, sociale arrangementer m.m. Man kan 
tilmelde sig nyhedsbrevet på YODAs hjemmeside og framelding kan nemt gøres via link på nyhedsbrevet.  

Facebook 

Facebook anvendes fortsat som en opslagstavle og diskussionsplads til medlemmerne. Vi har diskuteret mu-
ligheden for at flytte siden til en mere officiel firma side, men har indtil videre besluttet ikke at ændre på det, 
da det fungerer fint som det er nu. 

Savner du noget? 

Indholdet på hjemmesiden og i nyhedsbrevene lever i høj grad også af medlemmernes input. Så, har du noget 
på hjertet? Arrangerer I et lokalt event? Vil du vise et sjovt billede, eller fortælle om en god artikel? Så skriv 
endelig til os. 

Katrine Borum, Nyhedsbrev- og websideansvarlig 

 

Forårsmøde 

Formål: Skabe rammer for udvikling af netværk og faglige kompetencer for YODAs medlemmer 

YODAs Forårsmøde 2017 
Forårsmødet blev for første gang afholdt som én-dags arrangement. Hovedtemaet var "Nonunion in Frac-
ture sites". Formiddagen var planlagt med foredrag i emnet og disse blev afholdt af Associate Professor Pe-
ter Kloen fra AMC Amstersdam samt Professor Hagen Schmal fra OUH. Om eftermiddagen var der lagt op til 
et rigtig spændende program med fire workshops. ”Basal ultralyd”, ”Basal Osteosyntese”, ”Gipseteknikker 
og Forskning indenfor børneortopædien” og ”Mal- og Nonunion”. Alle 4 workshops var med stor tilslutning 
og gode engagerede undervisere.  Forårsmødet blev afsluttet med endnu et brag af en fest i Dalum Land-
brugsskoles hyggelige fredagsbar. Herlev-Gentofte vandt prisen for størst fremmøde til festen. YODA vil 
gerne takke alle underviserne for deres store bidrag til gennemførelse af workshops. Tak for deltagelsen til 
Stryker, Secma, Smith & Nephew, DJO Global, Zimmer/Biomet, Swemac Osmedic og DePuy Synthes, som 
bidrog med udstyr og materiale og ydede økonomisk støtte efter gældende regler.  

Forårsmødeansvarlig, Julie Ladeby Erichsen 
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Mål for foreningsåret 2017-18 
1. Styrke formidlingen af YODAs arbejde på afdelingerne gennem en opdatering af de lokale 

kontaktpersoner 

2. Afholde møde med yngre læge grupperingerne i de andre NOF-lande med fokus frem mod NOF-
kongressen 2018 

3. Styrke kursusudvalgets arbejde gennem samling af de regionale skadestuekursusansvarlige og 
sikring af opdateret og ensartet kursusmateriale 

4. Fortsætte fastholdelsen af tidligere udvalgsansvarlige som en del af det pågældende udvalg. 

5. Fortsat afholde 2 årlige møder med DOS-bestyrelsen. 

6. Stimulere forskningsaktivitet hos yngre ortopædkirurger blandt andet gennem videreudvikling af 
YODAs forskningswebinar. 

7. Forsat fokusere på rekruttering af dygtige kollegaer til specialet gennem kurser, sociale aktiviteter, 
arrangering af specialernes dag/karrieredag og deltagelse i rekrutteringsudvalget under DOS. 

8. Understøtte sociale arrangementer i YODA inden for de økonomiske rammer 

 

Strategi for en 5-årig periode 
1. Fastholde et stabilt medlemstal. 

2. Forsætte som forening uafhængig af DOS, men med deltagelse i udvalgsarbejder under DOS. 

3. Udvikle YODAs Forårsmøde til et obligatorisk og attraktivt socialt og fagligt arrangement for alle 
YODAs medlemmer på tværs af uddannelsesniveau. 

4. Være den samlende forening for alle yngre ortopædkirurger, lige fra KBU til hoveduddannelseslæger 
samt medicinstuderende med interesse for ortopædkirurgi. 
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Årsrapport 
2016-2017 

Økonomi 
 
Medlemmer 
I foreningsåret 16/17 fik vi 30 nye medlemmer af foreningen, velkommen til! Desværre måtte vi også sige 
farvel til ca. 10 medlemmer, de fleste enten blev speciallæger eller fandt andre uddannelsesveje. 
Lægeforeningen, som administrerer vores medlemssystem og kontingentopkrævning har i forbindelse med 
omlægning af IT-system oplevet en del problemer, hvilket har resulteret i manglende indkrævning af kon-
tingenter blandt studerende, de har ved opkrævning ikke hævet kontingentet til 300 kr. som vedtaget sid-
ste år på generalforsamlingen, samt det er ikke muligt at få et overblik over udmeldelser for nuværende.   
 

Resultatopgørelse for foreningsåret 1. okt. 2016 – 30. jun. 2017 
Regnskabet foreningsåret 16/17 er præget af periodiseringer og investeringer. For at starte med det posi-
tive lykkedes det i år at få skaffet 5 sponsorer til vores forårsmøde som dog fortsat gav et underskud grun-
det satsning med international speaker og øgede udgifter til undervisere. Dette underskud har vi dog i sep-
tember med held søgt dækket fra DOS. Det samlede underskud på kr. -100.898 skyldes således underskud 
til forårsmødet (siden dækket), manglende kontingenter fra lægeforeningen (indkræves), investeringer i ny 
hjemmeside samt regnskabsprogram (ca. kr. 40.000). Desuden et udestående fra sidste års regnskab på ca. 
kr. 23.000 
 

Budget for 17/18 
Foreningsåret 17/18 vil være et år uden rum til yderligere investeringer, vi vil arbejde frem imod sikring af 
en egenkapital i størrelsesordenen 100.000 for at sikrer mulighed for dækning af uventede udgifter. Dette 
gøres i form af bedre budgetplanlægning af enkelte aktiviteter samt minimering af udgifter. 
 
 
Pelle Baggesgaard Petersen 
Kasserer 
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Årsrapport 
2016-2017 

Resultatopgørelse og budget 2016-2017 
 
 
 Resultatopgørelse Budget 2016/17 Budget 2017/18 

Indtægter    

Kontingent 67.700 110.000 93.000 

Kursusvirksomhed 56.500 100.000 90.000 

Forårsmøde    

Deltagergebyr 36.350 50.000 39.000 

Sponsorer    40.000 32.000 40.000 

Reklame 0 32.000  

I alt 200.550 325.0500 262.000 

    

    

Udgifter    

Kursusvirksomhed -60.703 -100.000 -75.000 

Forårsmøde socialt -21.166 -35.500 -22.000 

Forårsmøde fagligt -73.256 -55.000 -65.000 

Generalforsamling -42.762 -45.000 -25.000 

Bestyrelse/udvalg/arran-

gementer 

-30.865 -38.000 -31.000 

Administration -72.696 -45.000 -30.000 

I alt -301.448 -318.000 -248.000 

    

Balance -100.898 7.500 14.000 
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Årsrapport 
2016-2017 
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