
 
Referat FYGO bestyrelsesmøde 

 
19. marts 2014 kl. 14.00-18.00 

Christiansminde, Svendborg 
 
Referentliste: Camilla, Helene, Anne Cathrine, Julie, Tine, Martin, Helle, Mette, Vinnie, Malou 
Ordstyrer: Vinnie 
Referent: Malou 
Afbud: Martin 
    
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat d. 20/02/14 
Godkendt med få rettelser 

2. Internatet 2014 (Alle) 
De sidste detaljer omkring internatet diskuteres 
Hvorfor færre tilmeldte ? 
• Kolliderer med andre kurser 
• Uddannelsesdag i Region Nord 
• Programmet udkom sent 
• ”Kursusdagene” på afdelingen opbrugt 
• Almen opfattelse at  det faglige niveau er for lavt ? 

 
Har bestyrelsen fået fri til internatet ? Blandet, fri med løn for de fleste 
Opmærksomme på kritikpunkter fra evalueringen fra internatet fra sidste år 
Focus på god stemning på internatet 
 

3. Generalforsamling 
Gennemgang af generalforsamlingens dagsorden 
Vedtægtsændringsforslag gennemgås 
Ny opstillingsprocedure lagt op på hjemmesiden, man kan dog fortsat opstille til generalforsamlingen på 
valgdagen. 

 
4. Regnskab og budget 

 
Regnskabet for 2013 er godkendt, men med påtale. Der er overskud i regnskabet (ca. 70.000) 
Aftenkurserne giver overskud, internatet underskud. Har tidligere været samlet i en post. Nu er det delt i 2 poster. Transport 
posten er ligeledes splittet op. 
Bestyrelsen har reduceret udgifter ved at eks. køre sammen, spise billigere. 
Budget for 2014: Internatet og aftenkurserne er splittet op i 2 poster 
Bestyrelsestransport nu en post, øvrige transportudgifter i en anden post  
Ikke budgettere med overskud, men vigtigt at det er et ”rummeligt” budget 
 
Ændringer: 
Aftenkursus gebyret reduceret til 200 kr. pr. kursus 
Bestyrelsesrelaterede kongresser budgetteres med 15.000 kr. 

5. Beretning 
Gennemgås 



 
Inspektorordning. Har vi brug for nogen nye ? To af de aktuelle juniorinspektorer er specialelæger. Ingen juniorinspektorer i 
bestyrelsen aktuelt. Tilstræbes at det altid er en juniorinspektor med ved samtlige inspektorbesøg. 
 

6. FYGO-prisen 
Vi har fået nogen flotte indstillinger. Vinderen afsløres til DSOG’s Forårsmøde 
7. Operation mand – Plan fremadrettet 

 
• Afgang i utide af champagne manager. Vinnie og Anne Cathrine tager over i vest 
• Kampagnen kører i april-maj-juni i vest. Der mangler billede af Jens Fuglsang, Jakob Dinesen samt Thomas 

Larsen 
 


