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Tid Punkt Emne Ansvar 

17:30-
17:45 

1.0 Formalia 

Valg af dirigent og referent. 
Dirigent: Casper 
Referant: Magnus 
 

FU 

17:45-
18:15 

2.7 Web og nyhedsbrev 

 Morten ønsker ikke længere at yde hjælp med hjemmesiden. Han 
har anbefalet one.com, som support firma. Jeg har fundet et dansk 
firma aspnethotel.dk, hvor der ydes telefonisk support af Michael 
Andersen med et klippekortsystem. Hvad skal vi vælge? 

 Skal vi ændre noget på hjemmesiden, nu da vi får professionel hjælp 
til hjemmeside styringen. 

 Det går godt med oprettelsen af produkter fra de regions-
ansvarlige. Jeg hjælper selvfølgelig stadig gerne, til dem der gerne 
vil have hjælp. 

 

Vi er interesserede i at købe en support aftale, service check  af hjemmesiden 
incl. klippekort på 10 stk. support requests. 
 
Casper ønsker en mere opdateret forside, med nyere events såsom kurser i og 
udenfor YODA regi. Katrine kontakter Michael Andersen og forespørger på 
ovenstående og medbringer feedback incl. evt. pris til næste møde. 

Katrine 

18:15-
19:15 

2.0 Siden sidst 

- Referat fra møde med DOS. Se bilag i box.com 

DOS ønsker at adskille uddannelsesdagen og YODAs forårsmøde, 
forklarer at det er svært at tiltrække sponsorer til DOS kongressen 
hvorfor de ønsker at koncentrere indsatsen på deres eget 
arrangement. 

Udd. dagen ned- eller planlægges ifm. kongressen. YODA beholder 
ét medlem i rekrutterings udvalg. 

 

- YODA-stand på DOS kongressen 

FU 

 

Casper 

Sarah 
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Casper har undersøgt priser, ca. 1-2000kr for 2 stk. ”rullegardiner” 
til plakater, som kan bistå en YODA repræsentant der kunne være 
tilstede i pauserne. 

Casper undersøger mulighed for at bestille standere forud for 
karrierredagen på Panum d. 13/10 samt evt. en YODA figur/maskot 
der tiltrækker opmærksomhed. 

 

- Deadline for årsrapport er 1. okt. 2016 

Inspiration kan hentes fra tidligere årsrapporter. 

Alle skriver i et fælles redigerbart dokument. FU gennemgår til sidst 
og sikrer korrekt formattering. 

Deadline rykkes til mandag d. 3 oktober 2016. 

 

- Sponsorat fra Munksgaard 

Munkgsgaar har spurgt om YODA vil reklamere for deres nye bog 
om ortopædkirurgi. Dette kunne være som en betalt reklame på 
vores hjemmeside, i YODAs nyhedsbrev el. bogsponsorater til vores 
konkurrencer. 

Vi undersøger mulighed for at komponere ”pakker” til interesserede 
sponsorer, med eksponering på f.eks. facebook, i YODAs nyhedsbrev 
og på hjemmesiden. 

FU udarbejder et skriftligt oplæg til industrien med detaljer omkring 
hvad YODA er incl. antal/procenter af Intro- og Hu-læger, og hvilken 
eksponering vi kan tilbyde, med pris for forskellige reklame 
”pakker”. 

FU melder tilbage til Munkgsgaard at vi aktuelt er interesserede i et 
bogsponsorat med reklame til karrieredagene i Øst og i Nord, men 
at såfremt der ønskes yderligere eksponering så opkræves der et 
kontakt beløb. 

 

 

- Regnskabsår 
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Der et kommet forslag fra revisor om at regnskabsåret løber fra 1. 
Juli til 30. Juni, således at regnskabet kan præsenteres for YODAs 
medlemmer ifm. GF. 

Forslaget stilles til næste GF mhp. godkendelse. 

- Ændringsforslag til vedtægter vedrørende valg til bestyrelsen 

 
§ 4 Generalforsamlingen 
Nuværende tekst: 
Stk. 4. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved 
simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved 
håndsoprækning, men alle afstemninger skal ske skriftligt, 
hvis blot ét medlem forlanger det. Den skriftlige afstemning 
kan også foretages elektronisk. Alle personvalg foretages 
som udgangspunkt skriftligt. Dog vælges kandidater ved 
fredsvalg, hvis der kun er én kandidat til den opstillede 
post. Alle personvalg er for en 1-årig periode.  
Stemmeberettiget er alle tilstedeværende medlemmer. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved afstemninger har 
hvert medlem 1 stemme. 
 

Ny tekst: 
Stk. 4. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved 
simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved 
håndsoprækning, men alle afstemninger skal ske skriftligt, 
hvis blot ét medlem forlanger det. Den skriftlige afstemning 
kan også foretages elektronisk. Alle personvalg foretages 
som udgangspunkt skriftligt. Dog vælges kandidater ved 
fredsvalg, hvis der kun er én kandidat til den opstillede 
post. Stemmeberettiget er alle tilstedeværende 
medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved 
afstemninger har hvert medlem 1 stemme. 

 
Stk. 5. Formand og Web/Nyhedsbrevansvarlig vælges for 
en 2-årig periode i lige år. Kasserer og 
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Uddannelsesansvarlig vælges for en 2-årige periode i ulige 
år. Øvrige personvalg er for en 1-årig periode. 

------------------------------------------------------------------ 

Forslaget godkendes på mødet, bringes op til GF. 

- Ny paragraf til vedtægter vedrørende Økonomi. 
§ 11 Økonomi 
 Medlemskontingentet fastlægges årligt sammen med budget for 
kommende regnskabsår. Budget og medlemskontingent fastlægges 
af bestyrelsen så foreningens opretholder en egenkapital på 
minimum 100.000 danske kroner. 

Foreslaget godkendes, vi afventer aktuelt resultat af aktuelle 
regnskab, hvor egenkapital forventes at være under 100.000 kr. 

 

2.1 Forårsmøde 

- Forslag til dato for næste år: Fredag 21. april 2016 

Dette aht. hhv. AO basic og påskeferie. 

- Format for det nye forårsmøde 

DOS har forslået at forårsmøde evt. kobles til DOS 
kongressen. Der bringes forslag om at skifte til et 1 dags 
arrangement på en fredag, afsluttet med en fest med 
mulighed for overnatning. Arrangementet kunne foregå på 
skift ml. København, Århus, Odense og Aalborg. 

Kurser kunne suppleres med et fælles oplæg fra spændende 
foredragsholdere, således symposie baseret formiddag og 
eftermiddags kurser. Seniore læger inviteres med til 
formiddags arrangement. 

Foredrag skulle være ved særligt interessante 
fordragsholdere, ikke nødvendigvis ortopæd.kir. 

Julie + Jens-
Christian 
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Arrangementet sælges som en samlet pakke, med mulighed for 
overnatning, evt. forhånds reservation i samarbejde med et lokalt 
hotel. 

Julie vil gerne stå for at arrangere forårsmødet ’17, hvor mødet 
arrangeres i Odense for således ikke at indføre for mange ændringer 
på én og samme gang. 

- Plan for sponsorater 

FU laver indbydelse med beskrivelse af kurser og aktiviteter 
til mulige sponsorer. 

- Ansøgning til DOS om økonomisk støtte 

Fremsendes fra FU når der foreligger plan for det 
kommende år. 

 2.2 Forskningsudvalget 

-   Afholdelse af webinar, hvordan gik det? 
Der blev afholdt over to torsdage 2 x 1,5t webinar med stor succés, de 15 

pladser blev udsolgt men der var dog kun 8 deltagere. Første dagen 
var introduktion til forskning indenfor ortopædisk kirurgi, hvor 
anden dagen gik ud på behandling af data. 

Arrangementet byder til afholdelse af fremtidige kurser, f.eks. kursus i 
systematiske reviews samt statistik, samt kurser til læger der 
allerede er i gang med deres projekter. Underviserne har udtrykt 
interesse heri. 

Der forslås at lægge små bider (videoklip) fra kurset op som reklame for 
fremtidige arrangementer. 

-   YODA Foredragskonkurrence, hvordan kommer det til at foregå. 
Forgår torsdag eftermiddag, deltagere er fundet, vinder bliver fundet 

ved fælles møde efter sessionerne og præsenteret ved galla middag 
om aftenen. Der lægges op til eksterne (ikke YODA) dommere i 
bedømmelses udvalget. 

-   Kandidat til Formand for Forskningsudvalget 2016-2017…. 
Der er en kandidat der aktuelt laver PhD på RH der gerne som har 

bidraget til forsknings kurset der gerne vil stille op til posten. 
- Månedens artikel 

Julie 
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Har ikke været aktuelt i de seneste nyhedsbreve grundet være mangel på 
ressourcer el. bidrag udefra. 

 

19:15- 
19:45 

 Middag  

19:45-
21:00 

 

2.3 Uddannelsesudvalget 
Indkøb af bøger som præmie til vores stande. 
Er diskuteret under punktet ”Munksgaard” sponsorat. 
 

Ingen nomineringer til den gyldne yoda, har I meldt ud på afdelingerne? 
Deadline for nomineringer er d. 3 oktober, Eske sender en mail ud til 
bestyrelsen som de enkelte medlemmer gerne må videreformidle til 
afdelingerne mhp. nomineringer. 
 

Status på igangværende arbejde. 
Der er lavet arbejde på logbog. Eske regner med at fortsætte som 
uddannelses ansvarlig det næste år samt deltage i DOS. 

Eske 

 2.4 Kursusudvalget 

- Samarbejde med SAKS 

Christian skriver mails til SAKS i Odense og Århus for at høre om der er 
interesse i skadestue- og ledundersøgelses kurser. 

Materiale og kursus beskrivelse er udarbejdet og der kræves blot en kursus 
ansvarlig i de respektive regioner til at stå for kontakt til studenter 
foreningerne samt finde undervisere. 

- Afholdte kurser i foråret 

Der er afholdt i alt 6 kurser til foråret i samarbejde med SAKS, hhv. 4 x 
ledundersøgelse og 2 x skadestuekurser, med fokus på intro til skadestuen 
fremfor arbejdet, for ikke at overlappe med YODAs eksisterende 
skadestuekurser. 

 

- Nye kræfter til kursus udvalg 

Magnus ønsker at fokusere på planlægning og ikke undervisning, Jacob 
Fhyrin Mortensen fra HeH overtager kontakt til SAKS københavn som 

Magnus 
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planlægger af kurser og finder undervisere hertil, som med f.eks. skadestue 
kurser. 

 

- Facebook Forspørgsel på Materiale til Kursus på Hvidovre 

FU kontakter Mads Terndrup for at høre nærmere omkring HvH kursus 
virksomhed og understrege at YODA ikke tillader frit brug af vores 
undervisnings materiale, men gerne vil stå for at etablere et Skadestuekursus 
i samarbejde med HvH. 

 2.5 Rekruttering 
 
 

Christian 

2.6 Regioner 
Øst: 
1. Torsdagsbar d. 22. september. Michael Schultz holder foredrag om SAR-
tjenesten. Afvikles igen på Café AE. Jeg har ikke andre bedre forslag og ikke 
fået nogle. 

2. Skadestuekursus d. 24. og 25. november på BBH. Mikkel Jensen fra BBH er 
primus motor på kurset fremover (efter Katrine). Tidspunktet lidt sent, men 
kunne ikke rykkes frem. Jeg havde svært ved at få fat i Mikkel over 
sommeren. Tilmeldingen skulle gerne være åben til BM sep. 2016. 

Der overvejes om der fremtidigt kan afholdes 2 kurser hhv. forår og efterår 
pga. øget efterspørgsel.  

3. Karrieredagen 13. oktober: Magnus Petur er primus motor og har gang i 
noget stort. Det bliver skide godt. Henrik Grønborg har trukket sig og jeg er 
desværre på ferie på selve dagen. 

Der ønskes kvindelige deltagere, Magnus hører Lotte ad. Casper undersøger 
om standere kan være klare til dagen. 

4. Christian Fagernæs genopstiller ikke som regionsansvarlig i øst til 
generalforsamlingen 2016. 
 
Syd: 
Specialernes dag d. 14/10 er der umiddelbart styr på. Hvilke konkurrencer 
var der erfaringer med? Der er henholdsvis 15 og 13 deltagere til 
skadestuekurserne denne gang (og i dette regnskabsår). 
 

Jacob 

Rasmus 

Christian 
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Kun 1 tilmeldt til posterpræsentationskursus, men der bliver reklameret 
mere de kommende uger. Der arbejdes på aftenarrangement som sidste år, 
hvor vi havde 3 retters menu og gamma 3 søm. Denne gang kunne temaet 
være ankelfrakturer sammen med Stryker. Det er tvivlsomt om 
regionsmødet for forskning og uddannelse d 16/9 bliver til noget. Generelt er 
uddannelsesstillingerne besat i regionen. 
 
Rasmus stiller ikke op som regionsansvarlig ved GF. 
 
Nord: 
Specialernes dag afholdes i november måned. Skadestue kurser forsøges 
stablet på benene slut oktober el. november måned. Udd. stillinger i Nord er 
besat. Der er tilkommet nye introlæger Hjørring som kan repræsentere 
YODA. 
 
Regionalt udd. møde afholdes torsdag denne uge. Kadaver kursus afholdes 
planlagt til efteråret. Jacob Beck tager kontakt til anatomisk institut mhp. 
sikring af afholdelse. 

 3.0 Evt. 

1. Niels Wisbech ønsker workshop i børneortopædi som introduktion 
til subspecialet for HU-læger. 

Casper og Julie kontakter Niels. YODA vil gerne være med 
inde over f.eks. til forårsmødet, evt. med fælles foredrag 
samt workshop til særligt interesserede. 

2. Sammensætning af bestyrelsen 

Rasmus Mikkelsen stiller ikke op som regionsansvarlig i Syd. 
Jens-Christian der aktuelt er suppleant, vil gerne stille op til 
posten. Christian Fagernæs stiller ikke op som 
regionsansvarlig i Øst, der er ikke oplagt afløser. Julie stiller 
op som forårsmøde ansvarlig, således mangler der en 
forskningsansvarlig, hvor der dog er en interesseret 
kandidat (Søren). Magnus stiller ikke sikkert op til Kursus 
ansvarlig, mulig overtager er Jacob Fhyrin Mortensen, 
aktuelt i Intro HeH, der skal lave PhD. Sarah stiller ikke op 
som kasserer til GF, vil dog stadig gerne bidrage med 
tekniske kompetencer til ny kasserer, har en interesseret 
person i tankerne som dog kun er interesseret i at stille op 
til 1 år. 

 
Casper 
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3. Næste møde/julefrokost 

Afholdes d. 10/12 kl. 13.00 m. ny bestyrelse, efterfulgt af 
Julefrokost hvor gamle og nye medlemmer kommer. 

4. Rekrutterings Forslag til HU ansøgere 

Pædiatrisk og Neurologisk i region nord afholder intro til de 
forskellige afdelinger hvor det er muligt at tage HU for intro læger i 
specialerne. Samme kunne arrangeres i samarbejde særligt med de 
steder der har svært ved at tiltrække HU ansøgere. 
 

Dette kunne foregå ved at repræsentanter fra afdelingerne kom 
afholdt oplæg el. at de potentielle ansøgere besøgte afdelingerne på 
skift. 

 

 
 
 
 
 


