
Referat fra FYGOs generalforsamling Marts 2014, Christiansminde, Svendborg 

1. Valg af dirigent:  
Helene Hvidman vælges 
 

2. Bestyrelsens beretning, herunder fra formand, stående udvalg og arbejdsgrupper. 
 

Den mundtlige beretning aflægges af formanden og de associerede medlemmer af 
bestyrelsen. Den skriftlige beretning kan ses på hjemmesiden.  
Anna Åbakke sidder i ENTOGs bestyrelse og fremlægger herfra. Det offentliggøres 
at Elisabeth Rønnebæk er valgt til at tage på årets udveksling. Hvis vi får en ekstra 
plads vil vi gerne sende Maria Milland 
 

3. Godkendelse af regnskab, fremlæggelse af næste års budget og fastlæggelse af 
kontingent. 
Regnskabet godkendes uden ændringer. Der stilles spørgsmål til hvorfor indtægterne 
fra aftenkurserne genererer overskud. Forklaringen er, at aftenkurserne genererer 
overskud til internatet, som altid giver underskud. Det er ofte de samme kursister, der 
deltager både på aftenkurserne og internatet. Godkendelse af budgettet for 2014 
medfører prisnedjustering af deltagergebyret til aftenkurserne fra 300 til 200 kr for 
medlemmer.  
 
Forslag: Det henstilles, at den kommende bestyrelse arbejder på et bedre tilmeldings 
og betalingssystem til kurser og internat, idet der bruges mange resurser på at 
identificere indbetalinger uden navneangivelse.  
 

4. Forslag til vedtægtsændringer motiveret af FYGO’s bestyrelse. 
Helene Hvidman motiverer på vegne af bestyrelsen. Forslagene vedtages.  
 

5. Forslag til ændret opstillingsprocedure i forbindelse med valg til FYGOs bestyrelse 
og udvalg motiveret af FYGO’s bestyrelse. 
Forslaget godkendes af generalforsamlingen 
 

6. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne. 
Der er ingen indkomne forslag 
 

7. Valg til bestyrelsen 
A. 3 ordinære poster af 2 års varighed. Malou Barbosa og Vinnie Greve genopstiller. 

Antal opstillede ordinære medlemmer: 6 
Følgende valgt:  
Malou Barbosa 
Vinnie Greve 
Heidi Kammerlander 
 

B. 1 ordinær post af 1 års varighed. 



Ida Jepsen 
 
C. 2 suppleant poster af 1 års varighed 
 Nr. 5 og 6 fra valget I punkt A vælges som henholdsvis 1. og 2. suppleant: 

1. Suppleant: Ninna Lund 
2. Suppleant: Line Borregård 

 
8. Valg af FYGO’s repræsentant til DSOG’s Efteruddannelsesudvalg (EFU) – 2-årig 

post. 
 Hellen Edwards valgt 

   
9. Valg til kursusudvalgene: 
 
A. Kursusudvalg øst: 3 poster af 2 års varighed. 
 7 opstillede, følgende valgt: 
 Nanna Maaløe 
 Camilla Wulff 
 Anne Ersbøll 
  
B. Kursusudvalg vest: 3 poster af 2 års varighed. 1 post af 1års varighed. 

6 opstillede, følgende valgt: 
Najaaraq Lund (valgt for 2 år) 
Anne Zizzo (valgt for 2 år) 
Kamilla Karlsen (Valgt for 2 år) 
Stinne Bergholdt (valgt for 1 år) 
 

 
10. Valg til posten som intern revisor 

Dorthe Teilmann-Jørgensen 
 
11. FYGO-prisen 

 Der er, ud fra de indsendte indstillinger, valgt en pristager som offentliggøres 
og overrækkes på DSOGs generalforsamling 

12. Eventuelt 

Referent: Mette Fabricius 


