
Bilag 1. 
 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer vedtaget med umiddelbar virkning på 
generalforsamlingen 21. oktober 2020:  
§ 7 Bestyrelsen stk. 4 flyttes til § 2 Formål og indføres som punkt med en mindre ændring i 
ordlyden:  
Der tilstræbes at bestyrelsen repræsenterer en bred geografisk spredning og interessemæssig 
alsidighed. 
Begrundelse: Punktet flyttes da det ikke er en regelret præmis i udvælgelsen af 
bestyrelsesmedlemmer, men en hensigtserklæring.  
 
§ 7 Bestyrelsen stk. 2 ændres fra : 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt de ordinære medlemmer. Valgperioden er 2 år og 
genvalg for yderligere 2 år kan finde sted. Genvalg til en anden post kan finde sted for yderligere 
én periode. Efter fravær fra bestyrelsen i 1 valgperioder kan genvalg for en ny funktionsperiode 
finde sted. 
til : 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt de ordinære medlemmer. Valgperioden er 2 år og 
genvalg for yderligere 2 perioder kan finde sted. Formanden vælges ved direkte valg på 
generalforsamlingen for en valgperiode på 2 år.  Bestyrelsen konstituerer sig til øvrige poster efter 
generalforsamlingen. Efter fravær fra bestyrelsen i 1 valgperiode kan genvalg for en ny 
funktionsperiode finde sted.  
Begrundelse: Det er hensigtsmæssigt at bestyrelsesposterne varetages af samme person i længere 
perioder for at sikre kontinuitet. Skift fra en bestyrelsespost til en anden bør besluttes af 
bestyrelsen så kompetencerne inden for bestyrelsen udnyttes bedst muligt. Det er dog vigtigt at 
formanden har medlemmernes opbakning og derfor vælges denne af medlemmerne til 
generalforsamlingen.  
 
§ 7 Bestyrelsen stk. 3 ændres fra: 
Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen (sekretæren) i hænde senest 24 
timer før generalforsamlingens afholdelse. 
til: 
Opstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen (sekretæren) i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Begrundelse: Tidsfristen for opstilling ændres således opstillede kandidater kan præsenteres på 
indkaldelsen til generalforsamlingen, som udsendes 1 uge før generalforsamlingen.  
 
§ 7 Bestyrelsen stk. 5 ændres fra: 
Til bestyrelsen er tilknyttet en repræsentant for yngre læger under hoveduddannelse. 
Repræsentanten udpeges blandt læger under hoveduddannelse for et år ad gangen med mulighed 
for genvalg to gange. Repræsentanten har møde- og taleret ved bestyrelsesmøder men ikke 
stemmeret. 
til: 



Stk. 5. Til bestyrelsen er tilknyttet en repræsentant for yngre læger som vælges i henhold til Yngre 
Ortopædkirurger Danmarks (YODA) vedtægter. Repræsentanten har møde- og taleret ved 
bestyrelsesmøder men ikke stemmeret. 
Begrundelse: YODA udpeger selv deres repræsentant i selskabet 
 
§ 9 Generalforsamlingen punkt 5. ændres fra: 
Beretning fra uddannelsesudvalget, databaseudvalget og øvrige stående udvalg 
Til: 
Beretning fra uddannelsesudvalget, Dansk Skulderalloplastik Register og eventuelle stående 
udvalg 
§ 9 Generalforsamlingen punkt 9. slettes i henhold til ændringen i § 7 Bestyrelsen stk. 2: 
9.  Valg til bestyrelsen 
Formand og kasserer er på valg lige år. Næstformand, sekretær og uddannelsesansvarlig er på valg 
ulige år. 
 
§ 9 Generalforsamlingen stk. 1 punkt 6 ændres fra: 
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
Til: 
Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Regnskabet skal være gennemgået af revisor og 
ledsaget af erklæring om korrekt opstilling. 
Begrundelse: Selskabet ønsker at skifte revisor. I den forbindelse er det bemærket, at det ikke er 
nødvendigt med et egentligt revideret regnskab for en forening som vores. Det er billigere med 
revisorgennemgang af opstilling og erklæring. 
 


