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§1. Navn og formål 
 
Foreningens navn er Foreningen af Yngre Oftalmologer. 
 
Foreningen repræsenterer yngre læger tilknyttet det oftalmologiske speciale i Danmark. 
 
Foreningens formål er at virke til gavn for uddannelsen af yngre oftalmologer samt at 
varetage disses interesser overfor relevante myndigheder og instanser. 
 
 
 

§2. Medlemskab 
 

Som ordinære medlemmer kan optages læger tilknyttet det oftalmologiske speciale i Danmark. 
 
Et medlem udtræder automatisk på førstkommende generalforsamling ved udnævnelse til 
overlæge eller ved overgang til heltidspraksis. Studerende og udenlandske medlemmer 
kan optages som ektraordinære medlemmer uden stemmeret. 
 
Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen og træder i kraft, når kontingentet er betalt. 
 
Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt med 3 måneders til den 1. januar i et år. 
 
Medlemmer betragtes som udmeldt af foreningen, når kontingentet ikke er betalt et år 
efter forfaldsdagen. 
 
 
 

§3. Generalforsamlingen 
 
Generalforsamlingen består af samtlige ordinære medlemmer af foreningen. 
 
Stk 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang i kalenderåret med ca. 1 års mellemrum på 
en af bestyrelsen fastsat dato. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel enten ved skriftlig 
indkaldelse til medlemmerne eller meddelelse i Yngre Læger spalterne i Ugeskrift for Læger. 
 
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af bestyrelsen eller såfremt 
mindst halvdelen af foreningens ordinære medlemmer skriftligt fremsætter krav herom overfor 
bestyrelsen. Indvarsling samt meddelelse af dagsordenen skal ske med mindst 8 dages varsel. 



 

 

 
Stk. 4. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter på dagsordenen: 
 

1) Valg af dirigent og referent 
 

2) Formandsberetning 
 

3) Regnskabsaflæggelse 
 

4) Budget for det kommende år/fastsættelse af kontingent 
 

5) Valg af bestyrelse 
 

6) Valg af revisor 
 

7) Eventuelt 
 
Stk. 5. Dagsordenens forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 2 dage 
før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 6. I generalforsamlingen kan ekstraordinære medlemmer deltage, men har jf. §3, 
ingen stemmeret. 
 
Stk. 7. Sagers afgørelse --- herunder lovændringer --- sker, såfremt intet andet er fastsat, ved 
simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. 
 
Stk. 8. Ved stemmelighed til valg skal der foretages et omvalg og ved ny stemmelighed 
afgøres valget ved lodtrækning. 
 
Stk. 9. Valg og afstemning sker skriftligt, når mere end 2 kandidater er opstillet samt i øvrigt 
på forlangende af mere end 1 ordinært medlem på generalforsamlingen. 
 
Stk. 10. Bestyrelsen eller et flertal af generalforsamlingen kan henvise en sag, herunder 
lovændring, til skriftlig afstemning blandt foreningens medlemmer (urafstemning). 
 
 
 

§4. Bestyrelsen 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære 
generalforsamling ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende ordinære medlemmer 
af foreningen, jf. iøvrigt §3, stk. 7. 
 
Stk. 2. Valget gælder for 2 år og genvalg kan finde sted.  
 
Stk. 3. Kandidater til bestyrelsesvalg kan opstilles af bestyrelsen eller af mindst 2 ordinære 
medlemmer eksklusive kandidaten selv



 

 

 
Stk. 4. Forslag til bestyrelseskandidater indkaldes ved første indvarsling af generalforsamlingen og 
forslag til kandidatopstilling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde inden generalforsamlingen. 
 
Stk. 5. Ved vakance foretages suppleringsvalg ved førstkommende ordinære eller ekstraordinære 
generalforsamling for den resterende del af valgperioden. 
 
Stk. 6. I forbindelse med kassererskifter tegnes foreningen af formanden og et 
bestyrelsesmedlem. 
 
Stk. 7. I tilfælde af, at et medlem af bestyrelsen forlader specialet i løbet af valgperioden, skal 
medlemmet umiddelbart udtræde af bestyrelsen. Posten er herefter vakant jf §4 stk. 5. Såfremt 
den øvrige bestyrelse efter konkret skøn vurderer, at medlemmet fortsat har relevant tilknytning 
til specialet kan bestyrelsesposten dog fastholdes. 
 
 
 
 
 

§5. Udvalg 
 
Foreningen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af tidsbegrænsede opgaver. For alle udvalg 
udfærdiges et protokollat, der skal indeholde et kommissorium for udvalgets arbejde. 
Foreningen kan over for myndigheder og institutioner lade sig repræsentere ved kommitterede. 
 
 

Bestyrelsen  
 

Dato:  
 
 
________________________________________________  Formand   
Underskrift 
 
________________________________________________  Bestyrelsesmedlem   
Underskrift 
 
________________________________________________  Bestyrelsesmedlem   
Underskrift 
 
________________________________________________  Bestyrelsesmedlem   
Underskrift 
 
________________________________________________  Bestyrelsesmedlem   
Underskrift 

09.03.2019

Adam Elias Brøndsted

Morten Bøgelund Larsen

Danson V. Muttuvelu

Asrin Rasul

Peter Skov Jensen




