
D. 10. november 2022 
København 

Foreningen Yngre Plastikkirurger (YPK) 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling  

 

Med henvisning til foreningens vedtægter, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling. 
Dato og tidspunkt: mandag den 19. december 2022 kl. 18:00. 

Sted: Online, via Zoom-link, som findes i indkaldelsesmail. Der stemmes via fuldmagt/håndsoprækning 
over Zoom og ikke ved fremmøde.  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent  
2. Forslag 1 - Vedtægtsændring § 5, stk. 6 (Generalforsamling) 
3. Forslag 2 – Vedtægtsændring § 7, stk. 4 (Bestyrelsen) 

Bilag indeholdt i indkaldelsen:  

• Forslag 1  
• Forslag 2 
• Fuldmagt  

 

Referat fra generalforsamlingen: 
Referat fra denne generalforsamling vil alene blive offentliggjort på www.ypk.dk 

 

Med venlig hilsen  

YPKs bestyrelse 

E-mail: bestyrelse@ypk.dk 
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Forslag 1 - Vedtægtsændring § 5, stk. 6 - stillet af bestyrelsen:  

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 6, stk. 5 ændres fra:  

Til:  

  
Motivation: For at sikre, at man som opstilingskandidat til bestyrelsen ikke kan påvirke valgresultatet 
for meget på forhånd, mener bestyrelsen, at hvert tilstedeværende medlem kun skal kunne medbringe 
en enkelt fuldmagt. Valg af bestyrelsen foregår på YPKs årlige generalforsamling, hvor man indtil 
dennes begyndelse, kan vælge at stille op. Dermed kan medlemmer, som vælger at stille op lige op til 
generalforsamlingens begyndelse, allerede være langt bagud ift. de øvrige opstillende medlemmer, 
hvis de har indsamlet mange fuldmagter hjemmefra.  
  

Der kan stemmes ved valg og sager optaget på dagsorden ved skriftlig fuldmagt. Hvert 
tilstedeværende medlem kan medbringe 2 fuldmagter. Fuldmagterne skal være bestyrelsen i 
hænde og godkendt ved generalforsamlingens begyndelse. 

Der kan stemmes ved valg og sager optaget på dagsorden ved skriftlig fuldmagt. Hvert 
tilstedeværende medlem kan medbringe 1 fuldmagt. Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde og 
godkendt ved generalforsamlingens begyndelse. 
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Forslag 2 - Vedtægtsændring § 7, stk. 4 - stillet af bestyrelsen:  

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne § 7, stk. 4, ændres fra: 
 
 
 

Til:  

 
 
Motivation: Yngre Plastikkirurger blev stiftet i 2008 som en forening for yngre læger med særlig 
interesse for plastikkirurgi. Efterhånden er der tilkommet mange engagerede medicinstuderende, 
hvilket bestyrelsen kun finder positivt, og de er mere end velkomne. Men det er vigtigt at understrege, 
at foreningen ikke er en studenterorganisation (disse er der allerede flere af, som laver et virkelig godt 
og relevant arbejde for de medicinstuderende), men primært en forening, der fokuserer på den 
lægefaglige uddannelse af yngre plastikkirurger og sætter de yngre lægers interesser og behov i 
højsæde. Medicinstuderende er som anført mere end velkomne til at deltage i for dem relevante 
kurser og møder afholdt af YPK, men vi finder det ikke optimalt at have medicinstuderende i en 
bestyrelse, der primært er til for at varetage yngre lægers interesser.  
 

Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. 

Kun stemmeberettigede medlemmer, som er færdiguddannede læger, er valgbare til bestyrelsen. 
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FULDMAGT 
 

Undertegnede stemmeberettigede medlem af YPK ønsker med denne fuldmagt af afgive min stemme 
ved YPKs ekstraordinære generalforsamling mandag d. 19. december 2022, hvor der stemmes om hhv. 
Forslag 1 og Forslag 2. 

Fuldmagten er overdraget til: 

Navn: ____________________________________ 

 

Undertegnede er: 

Navn: ____________________________________ 

Adresse: __________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________ 

Dato og underskrift: 

 

 

Forslag 1 - Vedtægtsændring § 5, stk. 6 (Generalforsamling):  Ja ____ Nej____  

Forslag 2 - Vedtægtsændring § 7, stk. 4 (Bestyrelsen):  Ja ____ Nej____  


