
 
 

 
Referat fra 1. bestyrelsesmøde i  
Dansk Endodontiforening  

7.januar 2016 
På Hindgavl. 

 
Dagsorden:  

	
1. Godkendelse af referat fra mødet 20.11.2015. 
2. Meddelelser 
3. God faglig standard i endodonti 
4. Praktiske detaljer til årsmødet 

a.  bordplan 
b.  musik, band, praktiske detaljer 
c.  Slide med pr for sommerens event 

5.  Skand Endo Kongres status 
a.  budgettet fra CIS 
b.  kontrakt status 
c.  faglige program status 
d.  kulturelle program status 
e.  kanalrundfart 
f.  to do liste med deadline 

6.  Evt. 
 
 

1. Godkendelse af referat. 

Referatet fra 20.11.2015 godkendt 

2. Meddelelser . 

Ingen meddelelser. 

3. God faglig standard i endodonti. 



Vi arbejder på et oplæg til næste årsmøde, og et lille fagligt skrift om god faglig standard i 
endodonti i dag. 

4. Praktiske detaljer til årsmødet. 

 a. Bordplan. Vi dropper tanken om bordplan   

b. Musik, band, praktiske detaljer. Musikken kommer 17.30 og stiller op.            
Får et måltid mad i baren mens de venter.  

c. Slide med PR om sommerens event. Lars gør lidt reklame for 
SkandEndo på mødet. 

5. Skand Endo kongres status. 

a. Budgettet fra CIS.  Budgettet gennemgået. Skal tilpasses i forhold til 
frokost hvor vi gerne vil have en stående servering og to siddende i stedet 
for 3 gange sandwich. Difference kompenseres i deltagerafgiften. Budget og 
deltagerafgift lægges fast på vores møde i februar. 

b. Kontrakt status. Mads er ved at have kontrakterne klar til udsendelse. 
Når de er underskrevet af sponsorerne overtager CIS den videre kontakt om 
udstillingspladser mm. Mads forhører Guldsponsorer om samarbejde om 
navneskilte, program, flyers, bannere mm. Sponsorerne har ikke adgang til 
deltagerlisten, men må få deltagernes e mail adresser ved besøg på deres 
stand. 

c. Faglige program status. Casper arbejder videre med planerne om 60 
min. sponsorbetalt foredragsholder , samt indlæg om CBCT i daglig praksis. 
Programmet er ellers ved at være på plads. 

d. e. Kulturelle program status. Tivoli arrangementet er på plads, Opera 
arrangementet er på plads, Kanalrundfarten er på plads. Vi bestiller busser 
fra hotellet til kanalrundfarten . Vi laver billetter til arrangementerne, så 
deltagerne kan støde til på egen hånd.  

f. To do liste med deadlines.  Ift early bird betaling satser vi på at 
program er færdig inden 1.3 og at vi har fast sat endelig budget og 
kongres afgift, dvs. savrende til næste bestyrelses møde d 17.2-16. 

 

6. Evt.   ????? 

Referent Lotte 



 

 

 

 


