Referat fra bestyrelsesmøde i

Dansk Endodontiforening
19.februar
i Svendborg.
Deltagere, Vitus, Mads, Casper, Lotte og Lars.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde og Generalforsamlingen på Hindsgavl
januar 2016.
2. Årsmøde 2017.
3. SkandEndo 2016-02-21
4. God endodontisk praksis.
5. Evt.
1. Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
2. Årsmøde Hindsgavl januar 2017
Vi planlægger at hovedtaler bliver Arnaldo Castellucci med 3x1 ½ times foredrag. Vitus
kontakter ham. Vores forslag til emner er bl.a. vanskelige kanaler, revisionsbehandlinger
og rodfyldning med varm guttaperka.
Desuden prøver vi at få Christos Boutsioukis til et 2 timers foredrag om evidens
omkring minimal mekanisk udrensning. Lars kontakter ham.
De 2 fondsmodtagere Sebastian Schlafer og Sune Demant, anmodes om 20 min indlæg
om deres forskningsprojekter. Mads kontakter dem. Deres deltagelse i årskurset vil blive
betalt af foreningen.
Desuden vil vi programsætte gruppefotograferingen, og vi vil i år planlægge stille musik
for at tilgodese dem der gerne vil snakke efter middagen.

3. SkandEndo 2016
a. Program version 7. Programmet er næsten på plads. Vi mangler kun den
sponsorbetalte foredragsholder fra VDW. Foredragsholderne har CV og abstracts
klar til 1. marts.
b. Design af materiale. Vi har fået forslag på grafisk lay out . Det er rigtig fint.
c. Annoncering. Vi har fået tilbudt en gratis helsides annonce i International
Endodontic Journal, og 2 helsides annoncer i Quintessence, ENDO Journal. Som
udgangspunkt mener vi ikke det er rentabelt at sætte en annonce i
Tandlægebladet. Lars arbejder på en gratis annonce der også. Lars og Lotte ser på
det.
d. Budget. Budgettet gennemgået. Der er tilføjet ekstra sponsor indtægter og en
højere kongresafgift, så budgettet er i plus ved 130 betalende deltagere. Vi har
diskuteret deltagergebyr og er nået frem til følgende forslag:
• Early bird tilmelding frem til 15.maj 4.900 kr
• 15. maj til 31.juli 5.500 kr
• Last minut , efter 31. juli 6.100 kr
• Sociale arrangementer for ikke deltagere 2500 kr
• 3x frokost for ikke deltagere 600 kr.

Der skal en post ind i budgettet på grafisk layout .
e. Social program. Vi vil gerne på tilmeldingen have en markering af hvorvidt
deltagerne ønsker at deltage i de sociale aktiviteter, og foreslår et symbolsk
tilmeldingsgebyr, der alt i alt er indeholdt i den samlede deltagerpris. Vi tænker at
Julie fra ICS har en løsning på det.
f. Abstracts til posters. Lars kontakter Universiteterne for abstracts til
postersession. Deadline 1. juni.
4. God endodontisk praksis.
Lars foreslog at vi kunne udbrede kendskabet til vores guidelines i forbindelse med
endodontisk behandling , ved at lægge eksempler på klagesager omhandlende
endodontiske behandlinger på hjemmesiden, og kommenterer dem i lyset af guidelines.

God ide som vi vil gå videre med. Vi nåede ikke videre med dette punkt på mødet.
5. Eventuelt
Vi drøftede behovet for investering i et betalingssystem, der automatisk kvitterer for
indbetalinger, for at reducerer arbejdsbyrden for kassereren. Mads vil undersøge
mulighederne.
Vi holder møde onsdag den 24.august.
Lars indkalder hvis der er behov for et møde før.
Referent Lotte.

