
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i  

Dansk Endodontiforening  
7. marts 2014 
i København 

 
Dagsorden:  

 
1. Valg af referent  
2. Konstituering af bestyrelse med valg af bestyrelsesposter 
3. Valg af ESE repræsentant  
4. Evaluering af årsmødet på Hindsgavl januar 2014 
5. Program 2015 Hindsgavl 
6. Diskussion af fond, formalia m.m.   
7. Skandinavisk Endodontiforenings møde i Danmark i 2016 
8. Eventuelt 

 
 
1. Valg af referent 

Gitte Bruun er referent. 
 
2. Konstituering af bestyrelse med valg af bestyrelsesposter  

Som formand valgtes Lars Bjørndal 

Som næstformand Gitte Bruun 

Som kasserer Vitus Jakobsen 

Som sekretær Mads Juul 

Som webmaster Carsten Langemark 

Lotte Hein er suppleant 



 

3. Valg af ESE repræsentant 

Lars Bjørndal blev valgt 

 

4. Evaluering af årsmødet på Hindsgavl januar 2014 

Der blev afleveret 31 evalueringsskemaer, hvilket er lidt færre end ellers. Det kan bl.a. 
skyldes, at nogle deltagere forlod kurset, inden det sluttede og dermed ikke nåede at få 
skemaet. Det blev besluttet, at næste år uddeles evalueringsskemaerne tidligt lørdag. 

Generelt var der tilfredshed med årsmødet, bade fagligt og socialt. Der var dog i år lidt 
mere spredning på kommentarerne til forelæserne. 

Enkelte ville foretrække engelsk frem for norsk / svensk.  

Det blev foreslået af en deltager at starte senere end kl. 9 lørdag. Der er dog enighed i 
bestyrelsen om, at kurset ikke skal slutte senere lørdag. 

Hands-on kurset i år var en succes både for firmaer og deltagere og vil blive gentaget 
næste år. 

 

5. Program 2015 Hindsgavl 
 
Mulige foredragsholdere: John Whitworth, som bl.a. har skrevet om traumer i 
Endodonti lærebogen. Kan også tale om lokalanalgesi. Lars kontakter ham. (Det har 
siden vist sig, at han ikke kan på det tidspunkt). 

Gary Glassman, som er knyttet til Sybron Endo. Vitus sørger for kontakt. 

Eva Lauridsen –evt. også om traumer 

Søren Hillerup – om lokalanalgesi 

Lars kontakter de to sidstnævnte. 

Et emne fra bestyrelsen kunne være: Hvad bør man have af udstyr til endodonti på sin 
klinik? Herunder indhold i kassetten; basis udstyr; materialeliste. 

Hands-on: Arrangeres også næste år fredag formiddag. Vitus kontakter de samme fire 
firmaer plus en repræsentant for Race. Ud over at bede kursister om at medbringe 



tænder til øvelserne, vil Tandlægeskolen i København kunne levere tænder, som de 
studerende har foretaget oplukning på. 

Sponsorer: Samme som sidste år plus Global, som ikke kunne komme i år, men gerne vil 
være med næste år. 

Rundvisning fredag gentages næste år. 

Middag fredag aften: Ønske om et lille jazz-orkester til at spille efter middagen. Vitus 
spørger Hindsgavl, om de har en kontakt. 

Bestyrelsesmøde: Bestyrelsen ankommer om torsdagen den 8.1.15 til bestyrelsesmøde. 
Det blev besluttet, at medlemmer af bestyrelsen fremover kommer gratis med til 
årsmødet. 

Værelser: Vitus har forhåndsbooket 70 værelser 

 

6. Diskussion af fond, formalia m.m.   

Problematikken omkring en fond blev diskuteret. Foreningens kapital er ca. 600.000 kr. 
Det aftaltes at undersøge, hvordan fundats’er plejer at være udformet. 

 

 
7. Skandinavisk Endodontiforenings møde i Danmark i 2016 
 
Danmark skal være vært for mødet i 2016, og der var enighed om, at det skal foregå i 
København. Det blev aftalt, at vi prøver at kontakte et kongresbureau for at få 
professionel hjælp. 

 
 
8. Eventuelt  - der var ingen punkter her. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver hos Vitus på Fyn. Dato aftales senere. 


