
Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Endodontiforening 20.3.2015. Århus Tandlægeskole. 
 
 

1.    Valg af dirigent og referent. 

 Casper 

 Lotte. 

2.   Konstituering af ny bestyrelse  

 Formand, Lars. 

 Kasserer , Vitus. 

 Sekretær, Mads 

 Hjemmeside, Casper. 

3.   Godkendelse af sidste bestyrelses referat.  

Referatet godkendt uden bemærkninger.  

4.    Bemærkning til generalforsamlingsreferat. 

           Referatet taget til efterretning. 

5. Forskningsstøtte fra Dansk Endodontiforening. 

 Forslag til regler for ansøgning af mindre forskningsstøtte i Dansk 
Endodontiforening, blev strømlinet, så det nu har form af et egentligt 
ansøgningsskema. 

 Orientering om muligheden for forskningsstøtte og selve ansøgningsskemaet 
lægges snarrest på hjemmesiden. Ansøgningsfristen er 1. september. 

 I bedømmelsesudvalget ønsker bestyrelsen Lise Lotte Kirkevang ( Århus 
Tandlægeskole), Gitte Bruhn (Københavns Tandlægeskole) og Jørgen Buchreitz 
(Privat praksis.) Lars tager kontakt. 

6.   Meddelelser 

 Bestyrelsen blev orienteret om et dødsfald.  Et meget engageret medlem af 
foreningen er død. Lars Korsgård. 

7.  Status af januar møde planlægning. 

           Bestyrelsen arbejder på et program med indlæg af 

 Shanon Patel. 1 ½ time. (Lars tager kontakt) 

 Dominique Recuzzi.  1 ½ time. (Lars tager kontakt) 

 Jan Berghmans. 1 ½ time  ( Mads og Casper tager kontakt) 



 Thomas Urban. 1 ½ time( Mads og Casper tager kontakt) 

Bestyrelsen er glade for sponsor bidragene og vil igen prøve at arrangere hands on 
kurser fredag formiddag. Denne gang med temaet rodfyldningsteknikker. 

Vitus tager kontakt til sponsorerne.  

8.  Status af ScandicEndo 2016 

 Socialt program status. Lars orientertede om planerne. Der er reserveret middag i 
Operaen.  

 Hjemmeside aktivering . Mads tager aktion på vores overtagelse af domaine navn til 
hjemmesiden. Hotel Scandic hjælper med hjemmeside håndtering af konference 
tilmelding og bookning af overnatning.  

 Foreløbig program. ( Det fik jeg faktisk ikke fat i udover et indlæg om de nye 
muligheder med lys?) 

 Skal vi iværksætte sponsor invitationer – eller vente til efter januar mødet!  

 (besluttede vi noget her?) 

9.    Guidelines materiale til klagesager indenfor endodonti – skal vi begynde at lave dette 
– med en fremlæggelse til næste årsmøde ? 

 Lotte kommer med et oplæg til næste møde. 

10. Evt.    

 Forslag om en gave til de foredragsholdere vi inviterer. Casper undersøger priser 
på en Hoptimist i træ. 

 Forslag om mulighed for at foreningens medlemmer kan lægge billeder af egne 
rodbakker på hjemmesiden, og komme med kommentarer til hinanden. 


