
YDAMs generalforsamling, 23/4-21 
 
Tilstede fra bestyrelsen: Emil, Peter, Danny, Birgit, Stefan 
Øvrigt: Katrine Baldus, Rasmus Gregers, Rasmus Hovgaard, Ingrid Thorseth, Marie Holck, 
Charlotte Levy, Henrik Bødtker, Klaudia, Sandra, Louis (fra start) +/- flere som tilkom og hoppede 
fra undervejs (Trine Mayland, Mikkel Worm, Morten Weyhe) 
 
I alt deltagende = 17 (mellem 12 og 14 stemte konsekvent, og resten fik mulighed for at sige til, 
hvis de havde tekniske vanskeligheder, men gav sig ikke til kende) 
 
 
 

1. Valg af dirigent 
a. Referent: Peter 
b. Dirigent: Emil 

2. Beretning fra formand og godkendelse af denne 
a. Beretningen fra formanden (emil):  

i. Årsberetning findes på DASEMs hjemmeside – kort sammenfatning: Kort 
bestyrelsesår siden november 2020.  

1. Steget i medlemsantal (nu 90 medlemmer) 
2. Afholdt YDAM kursusdagen (>1000 interesserede på fb, og 170-180 

deltagende). Vi mener det var en stor succes! (tak til Katrine Nielsen 
og Sandra). Vi planlægger en fremtidig kortere uddannelsessession d. 
20. Maj om agiterede patient.  

3. Holdningspapir om uddannelsesmiljø: Dette skal igangssættes i næste 
bestyrelsesår sammen med kompetencekort 

4. 2 DASEM bestyrelsesposter skal nedsættes i år 
5. Podcast: Vi har lavet en podcast som har to ben hhv EBM og øvrigt 

(indtil videre særligt non-technical skills) 
ii. Der er behov for friske stemmer (vi kører i vores egen rille, og der er behov 

for nye kræfter). Det bliver afgørende for det nye bestyrrelsesår 
b. Godkendelse af beretning: Godkendes med flertal 14 / 17 (0/17 ikke godkendt) 

3. Beretning fra nedsatte udvalg (udd, arb miljø og akutmedicineren) 
a. Formandsberetningen indeholder også beretningen for de enkelte 

uddannelsesudvalg 
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (stefan kasserer) 

a. 1/1-2020 til 31/12-2020 – se slide herunder 
i. Kommentar: 

1. Vi har fået kontingent fra 2 år samlet på 1 år. Udgifter tiltænkt er 
blevet udskudt pga Corona (kun 50 kr betalt til domænenavnet 
”akutmedicineren.dk”). Virtuel uddannelsesdag har ikke haft nogen 
udgifter 

2. En stor del af vores penge kommer fra TRYGfonden donation 



 
b. Budget for 2021 fra Stefan (forudsætning = 90 betalende medlemmer) 

i. Vi fastholder 200 kr kontingent som giver mening i regnskabet 

 
c. Mellemregninger til overstående findes herunder 

 
d. Godkendelse af årsregnskab: 14 / 17 godkender (0 / 17 godkender ikke) 

5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne 
a. Ej indkommet nogen forslag og skippes 

6. Budget for næste regnskabsår, herunder kontingent 
a. Se herover 
b. Godkendelse af regnskab: 12 / 17 godkender (0/17 godkender ikke) 

7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, kandidater til DASEMs bestyrelse og 
udvalg samt revisorer, jævnfør § 7 

a. Genopstiller (2 års periode fra seneste generalforsamling):  
i. Emil 

ii. Danny 
iii. Peter 
iv. Birgit 



b. Ønsker at genopstille på specielle betingelser 
i. Anders Jørgensen (bliver specialist i kommende år, men det er valgt, 

at han får lov at fortsætte) 
ii. Stefan (genopstiller, hvis ingen tager kasserer posten), færdig I-læge 

fra Køge i akutmedicin og været UKYL + vagtplanlægger. Sidenhen 
Slagelse akutmodtagelse. Nu I-læge i Anæstesi, været med i 
bestyrelsen i 2 år 

c. Bestyrelsesmedlemmer der går af: Ingen (2 poster er ledige i bestyrelsen) 
d. Nye kandidater til bestyrelsen (3 første har meldt sit kandidatur inden opstart 

– alle til stede ved mødet fik mulighed for at blive bestyrelsesmedlem. Hver 
kandidat for 2 min til at beskrive dem selv, hvilket er sammenfattet efter 
deres navn) 

i. Katrine Baldus Nielsen, I-stilling i akutmedicin OUH (søger H-stilling 
snart), har været involveret i YDAMs uddannelsesdag. Tidligere 
UKYL. Fokus på arbejdsmiljø- og sustainability. Stiller gerne op til 
næstformandsposten.  

ii. Ingrid Thorseth, nyansat I-stilling i Nykøbing Falster, tidligere FFF 
(førstehjælp for folkeskoler). Interesserer sig for undervisning, 
planlægning, organisation m.m 

iii. Laura Berg (ej tilstede – Katrine Baldus Nielsen fortæller om Laura): 
KBU-læge på OUH (nu i psykiatrien), ønsker at gå akutmedicinvejen. 
Har været UKYL med Katrine.  

iv. Henrik Boedtker (opstiller på dagen): KBU i Herning akutmodtagelse, 
opstarter nu I-læge (tidl I-læge anæstesi). Arbejdet 5 år som 
ambulancebehandler. Underviser på flere områder. Har været TR i 
Herning. Brænder for uddannelse og rekruttering 

e. Resultat af afstemning (markeret med fed = vælges ind, tal i parentes = mængden af 
stemmer) 

i. Henrik Boedtker (15) 
ii. Anders (14) 

iii. Stefan (14) 
iv. Katrine Nielsen (14) 
v. Ingrid (6) 

vi. Laura (2) 
f. Den nye bestyrelse (8 bestyrelsesposter – dog må der gerne være to suppleanter) 

i. Emil (formand) 
ii. Danny 

iii. Stefan (kasserer) 
iv. Anders 
v. Peter 

vi. Birgit 
vii. Henrik 

viii. Katrine 
g. Eventuelle suppleanter (som ikke bekræftedes under  

i. Laura 
ii. Ingrid  

8. Eventuelt 



a. DEMC9 (Danny): vi har 3 timers slot – hvad skal vi gøre? = vi tager det op 
til førstkommende bestyrelsesmøde 

b. Hvad skal YDAM lave i fremtiden? = vi tager det op til førstkommende 
bestyrelsesmøde 

c. YDAM kursusdag (Sandra): torsdag d. 29/4 mødes man på zoom for at aftale 
flere kurser. Er man interesseret, må man MEGET gerne skrive! 


