
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i  

Dansk Endodontiforening  
7. november 2014 

i København 

 
Dagsorden:  

 
1. Valg af referent  
2. Kommende årsmøde Hindsgavl januar 2015 
3. Generalforsamling 2015 
4. Fagligt program 2015 Hindsgavl 
5. Skandinavisk Endodontiforenings møde i Danmark i 2016 
6. Eventuelt 

 
 
1. Valg af referent 

Gitte Bruun er referent. 
 
 
2. Kommende årsmøde Hindsgavl januar 2015 

Der er lige nu 72 tilmeldte, inkl. bestyrelsen. Der er bestilt ekstra værelser, så der nu er 
booket 80, og der kan ikke skaffes flere. De sidst tilmeldte må bo andetsteds, f.eks. 
Byggecentrum. 

11 værelser er afsat til sponsorer, 2 til kursusgiverne. 

Der arbejdes fortsat på at arranger music – senere er der kommet aftale med Kansas City 
Stompers. 

Rabat til diverse grupper blev diskuteret. Vi giver rabat til tandlægestuderende, som kan 
deltage i årsmødet til lidt under halv pris. Tilbudet har dog sjældent været benyttet. 



Der kom i år en forespørgsel fra et medlem: Om phd-studerende også gives rabat?     
Det blev besluttet, at der ikke ydes andre rabatter i år, men at spørgsmålet vil blive rejst 
til generalforsamlingen – under eventuelt – så vi kan høre medlemmernes mening. 

 

 
3. Generalforsamling 2015:  

Da Carsten og Gitte skal udtræde af bestyrelsen, vil Lotte Hein og Casper Kruse blive 
foreslået af bestyrelsen som nye medlemmer. Dette vil ske mundtligt ved selve 
generalforsamlingen. Da vi skal være forberedte på afstemnning, sørger Carsten for 
stemmesedler. 

Det har tidligere været diskuteret på generalforsamlingen, om en del af foreningens 
formue skulle anvendes til støtte til forskning. Bestyrelsen vil på den kommende 
generalforsamling fremlægge følgende forslag, som sættes på dagsordenen: 

Uddeling af forskningsstøtte på max. kr. 20.000.- pr. år.  

Ansøgninger behandles af en tre-mands gruppe bestående af en repræsentant fra hver af 
de to Tandlægeskoler plus en repræsentant fra privat praksis. Der vil være en deadline 
f.eks. 1.10., således at den udvalgte kan præsenteres på det følgende  årsmøde. Efter en 
periode på 5 år evalueres projektet. 

Bestyrelsen har tidligere arbejdet med tanker om uddeling af større beløb, men hvis der 
skal gives penge til projektstøtte hvert år, mener vi at nævnte beløb er forsvarligt for 
foreningens økonomi. 

Som punkt på dagsordenen kan f.eks. skrives: 

Forslag fra bestyrelsen om uddeling af forskningsstøtte på max. kr. 20.000.- årligt 

  

 
4. Fagligt program 2015 Hindsgavl 

Kassetter: Mads mangler stadig billeder af endo-kassetter, bl.a. én fra afdelingen i 
København. 

Der udnævnes ansvarlige for foredragsholderne: skal dels præsentere dem, dels sørge for  
at tiden bliver overholdt og også takke af. Lars tager sig af Bogen, Gitte af Eva. 

 



5. Skandinavisk Endodontiforenings møde i Danmark i 2016 

Vi har bedt ICS om at få lavet en hjemmeside, der ligner den, der blev lavet i Reykvavik. 
Den bør ligge klar til foråret. Der blev talt om, at en film, der viser noget om 
København – f. eks. turen hen til Scandic hotel – kunne lægges på hjemmesiden. 

 
6. Eventuelt 

Lars har været til generalforsamling i ESE og kunne fortælle om planer om en specialist-
anerkendelse fra ESE, som er under udarbejdelse. Medlemmer kan indsende ansøgning, 
hvis de bl.a. kan dokumentere 200 cases.  Fremover vil ESE også arbejde hen imod 
anerkendelse af specialer i de enkelte medlemslande. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 8.1.2015 kl. 18.00 på Hindsgavl. 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 
 

 


