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Valg af referent
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i Barcelona.
Meddelelser.
Fondsmodtagere af Dansk endodontiforenings forskningsfond.
Status af sponsorfirmaer ved SkandEndo, og stillingtagen til yderligere aktion i
forhold til de ”langsomme”.
Oplæg om ”almindelig anerkendt faglig standard” i endodontiske behandlinger.
Status på program for årsmødet på Hindsgavl januar 2015
Status på program for SkandEndo 2016
evt.

1. Valg af referent. Lotte Hein Sørensen er referent.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i Barcelona. Referatet godkendt.
3. Meddelelser. Casper viste en superfin hoptimist i træ, på en plade med indgravering.
Vi har nu 20 hoptimister til kommende foredragsholdere.
4. Fondsmodtagere af Dansk endodontiforenings forskningsfond.
Årets fondsmodtagere er Sune Demant fra København og Sebastian Schlafer fra Århus.
Proceduren er, at bedømmelsesudvalget indstiller de valgte ansøgere som bestyrelsen
godkender ved førstkommende bestyrelsesmøde.
5. Status af sponsorfirmaer ved SkandEndo, og stillingtagen til yderligere aktion i
forhold til de ”langsomme”.

Vi har nu sponsortilsagn fra VDW, Unilever, Maillefer, Sendoline og Unident, i alt for
340.000 kr.
VDW vil desuden gerne bidrage med en foredragsholder og Zendoline med en
workshop.
Lars kontakter VDW angående foredragsholder.
Mads tilretter sponsor kontrakten fra Island, så den kan sendes til sponsorerne sammen
med et brev hvor vi takker for deres deltagelse.
Konference bureauet ICS står for økonomien i forhold til sponsorerne.
6. Oplæg om ”almindelig anerkendt faglig standard” i endodontiske
behandlinger.
God snak med henblik på en faglig udmelding om almindelig anerkendt faglig standard i
endodonti i dag.
7. Status på program for årsmødet på Hindsgavl januar 2015
Programmet er på plads og sendt ud til medlemmerne. Foreløbig har 91 meldt sig og 25
har meldt sig til workshops.
Vi vil gerne have musik fredag aften. Lotte kontakter band.
På sidste års generalforsamling var der et forslag om kontingentforhøjelse og
abonnement på International Endodontic Journal .
Vitus har indhentet et meget fordelagtigt tilbud, og bestyrelsen vil til generalforsamlingen
stille forslag om kontingentforhøjelse til 750 kr. Det vil dække et abonnement på
International Endodontic Journal på print og online hvis foreningen bidrager med
yderligere 250 pr medlem.
8. Status på program for SkandEndo 2016.
Det faglige og det sociale program blev gennemgået. Enighed om at det faglige program
kan indeholde et sponsoreret foredrag af vores Guldsponsor VDW, og at et indlæg om
lasere vil passe godt ind i planen.
Lars går videre med det.
Økonomien blev gennemgået, og efterfølgende har Lars fremsendt et budget som skal
afstemmes med konferencebureauet ICS.
9. Evt. Ingen ting til punktet.

