
 

 
 

FYPA Generalforsamling 
Referat 
 
Dato: Torsdag d. 12. marts 2015 kl. 18.00-19.00 

Sted: Best Western Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 

Nyborg 

Deltagere: 54 FYPA medlemmer, inkl FYPAs bestyrelse 

Referent: Johanne Lade Keller 

 
REFERAT 

 
 

1. Valg af dirigent 

 Benedikte Richter vælges som dirigent og dagsorden godkendes 
 

2. Beretning fra FYPA formand 

 v/ Anja Brügmann - skriftlig beretning k a n  s e s  p å  hjemmesiden. 
 

3. Behandling af forslag fra FYPAs bestyrelse og indkomne forslag fra 
medlemmer 

 FYPA bestyrelsen foreslår at der vælges en suppleant til bestyrelsen. Der er 
ingen der er imod dette forslag og det vedtages. 

 Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 
 

4. Valg til FYPA bestyrelsesposter 

 Bestyrelsen før generalforsamlingen: 

 Formand Anja Brügmann, sekretær Johanne Lade Keller og medlem Søren 
Kildeberg Paulsen, er ikke på valg. 

 Medlem Marie Bønnelycke og medlem Nina Woller er på valg og ønsker 
begge at genopstille. 

 Medlem Louise Kristensen og medlem Tina Prangsgaard Møller er på valg 
og ønsker ikke genvalg. 

 Gitte Hedegaard Jensen og Kiran Sheikh opstiller til bestyrelsen og Anne Wandler 
opstiller som suppleant. 

 Antallet af opstillede kandidater og antallet af ledige poster til bestyrelsen er ens og 
der er derfor ingen valg. Der er ingen i salen der er imod sammensætningen af den 
nye bestyrelse. 

 Den nye bestyrelse efter generalforsamlingen består af: 

 Formand Anja Brügmann 

 Sekretær Johanne Lade Keller 

 Søren Kildeberg Paulsen 

 Marie Bønnelycke 

 Nina Woller 

 Gitte Hedegaard Jensen 

 Kiran Sheikh 

 Suppleant Anne Wandler 
  

 
 



5. Eventuelt 
 Tak til de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer, Tina Prangsgaard Møller og Louise 

Kristensen.  
 Et medlem anbefaler at man som yngre læge bliver medlem af den europæiske 

patologiforening ESP (European Society of Pathology). Det er gratis så længe man er 
i hoveduddannelse. Man får mange interessante nyhedsbreve som medlem. Bl.a er 
det lige blevet annonceret at man i ESP er ved at oprette såkaldte ”residents 
Commitees” og at de søger medlemmer til disse blandt yngre patologer i hele Europa. 


