
 

Referat fra møde i Yngre Genetikere:  
Generalforsamling Nyborg fredag den 5. april 2019 kl. 12.00-13.00 
 
       Dagsorden: 

1) Valg af referent 
2) Valg af dirigent 
3) YG´s årsberetning ved formand Marie Skov Hvidbjerg  
4) Valg til YG´s bestyrelse: 3 bestyrelsesposter på valg - 1 ordinær- samt 2 suppleantposter.  
5) Valg til uddannelsesudvalget: 3 poster på valg - 1 ordinær- samt 2 suppleantposter 
6) Evt: 

 - Input til revidering af logbog  
 - Præcisering af valgperiode for DSMGs uddannelsesudvalg 
 - Mødetidspunkt for YG nu hvor årsmøde og generalforsamling er slået sammen 
 

Ad 1 og 2:  

Lise Graversen blev valgt til referent, Sara Markholt som dirigent.    

Add 3:  

Det seneste år har bestyrelsen bestået af Formand Marie Skov Hvidbjerg (Aalborg UH), 
Næstformand Sara Markholt (AUH/AAUH) og Sekretær Lise Graversen (AUH) som ordinære 
medlemmer af bestyrelsen samt Nicoline Bull (AAUH) og Maria Bejerholm Christensen (KC) 
som suppleanter.  
Traditionen tro har alle fem medlemmer af bestyrelsen deltaget på lige fod i arbejdet – Maria er 
p.t. på barsel. 

Et af emnerne fra sidste års GF var fortsat arbejde med arbejdsmiljø og trivsel på de genetiske 
afdelinger landet over. Bestyrelsen har arbejdet med muligheden for at udarbejde et spørgeskema, 
som kunne rundsendes til YGs medlemmer. Bestyrelsen søgte inspiration i de trivselsmålinger, 
der er foretaget på hospitalerne i hovedstadsområdet og har også søgt assistance hos 
Lægeforeningen. Dog blev der fra Yngre Lægers side varslet om en tilsvarende, landsdækkende 
undersøgelse i efteråret. Denne er netop rundsendt her i foråret, og vi afventer nu resultatet af 
denne. 

 
Bestyrelsen har ikke arbejdet videre med tidligere forslag om at oprette en uddannelsespris. Det 
arbejde kan en kommende bestyrelse genoptage, hvis det ønskes. 

 
Et af de mål som bestyrelsen satte sig efter sidste års GF var at få genoptaget tidligere års 
fyraftensmøder, der ellers har været afholdt regelmæssigt siden 2013. Der blev fulgt op på denne 
målsætning med fyraftensmøde i november 2018. Under overskriften ”Menneskets oprindelse og 
udvikling” havde vi indbudt Peter K.A. Jensen, tidl. overlæge på KGA, Aarhus, til at holde oplæg 



for os. Peter fortalte passioneret om emnet, som han har beskæftiget sig med i mange år og har 
skrevet flere bøger om. Fyraftensmødet blev afholdt med videotransmission fra Aarhus til de 
øvrige af landets genetiske afdelinger, så så mange som muligt havde mulighed for at deltage.  

I løbet af det seneste år har 5 Yngre Læger påbegyndt hoveduddannelse i Klinisk Genetik:  
Maria Steenhof, Sidsel Bjerg Ringsted, Jens Borg Skærbæk, Sophia Hammer-Hansen og Anne 
Elisabeth Sørensen. 

Ad 4:  

Lise Graversen, Nicoline Bull og Maria Bejerholm Christensen var på valg. Ingen genopstillede. 
Følgende medlemmer blev valgt til at træde ind i bestyrelsen: Astrid Skov Midtiby (KC) (ordinært 
medlem), Trine Maxel Juul (OUH) (suppleant) og Malene Bøgehus Rasmussen (RH) (suppleant). 

Ad 5:  

Malene Djursby var på valg og genopstillede ikke. Der skulle dermed vælges et ordinært medlem 
og to suppleanter. Følgende medlemmer blev valgt til at træde ind i uddannelsesudvalget: Sophia 
Hammer-Hansen (ordinært medlem), Simon Frost (suppleant) og Anneli Bolund (suppleant).  

Ad 6:  

Forslag til små ændringer af logbogen blev drøftet. Forslag er sendt til DSMGs 
uddannelsesudvalg.  

Det blev foreslået frem over at arbejde efter at valgperioden for DSMGs uddannelsesudvalg er 2 
år for ordinære medlemmer og 1 år for suppleanter. Der var ingen protester. Samme valgperioder 
gælder YGs bestyrelse.  

Det er muligt at holde kommende generalforsamling i forbindelse med årsmødet. Møde kl 9 i 
Nyborg ville være acceptabelt for flertallet. Der er interesse for enkelte fyraftensmøder med 
fremmøde, når dette findes relevant.  

 På vegne af YGs bestyrelse 
Marie Skov Hvidbjerg og Lise Graversen 

 


