Referat fra Dansk Endodontiforenings generalforsamling
den 9. januar 2010 på Hindsgavl Slot.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Jens Knudsen
Referent: Gitte Bruun
Generalforsamlingen var indvarslet rettidigt.

2. Formandsberetning
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen konstituerede sig ved et møde i februar i Århus
med Lise-Lotte Kirkevang som formand, Gitte Bruun næstformand, Vitus Jakobsen kasserer,
Thomas Hedegaard sekretær og Carsten Langemark hjemmeside-ansvarlig. Lise-Lotte er samtidig
foreningens repræsentant i ESE. Jens Knudsen og Lotte Hein er suppleanter.
Medlemstallet er stigende. Der er nu 111 betalende medlemmer, og alle meddelelser udsendes
elektronisk.
I september 2009 holdt ESE kongres i Edinburgh, og der var 15 deltagere fra Danmark.
Næste ESE kongres er i Rom i 2011, derefter i 2013 i Lissabon.
Lise-Lotte har oversat ESE’s guidelines, og de vil blive sendt til Tandlægebladet.
ESE har nedsat et PR-udvalg, der skal gøre endodontien mere synlig og støtte de tandbevarende
behandlinger over for implantologien.
Dette årsmøde er det første to-dages møde, næste år afholdes årsmødet den 14.-15. januar.
Der har gennem Carsten været en kontakt til den norske endodontiforening med henblik på at
forsøge at koble danske medlemmer på nordmændenes kursusrejser til Toscana.
Næste møde i Skandinaviens Endodontiforening vil foregå i Helsingfors.

Sekretæren vil fortsat servicere os ved at sørge for at udsende forvarsler om sådanne
arrangementer.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kontingentet er uændret, men opkrævningen er ændret, så der nu opkræves kontingent forud.
10 medlemmer er blevet slettet på grund af manglende indbetaling.
Ifølge regnskabet er der et overskud i foreningen på kr. 139.517,70.
Revisoren havde ikke haft lejlighed til at gennemgå regnskabet, som derfor kun blev godkendt
under forudsætning af revisorens senere godkendelse. Der blev sat en frist til den 1.3. for revision
af regnskabet.

4. Indkomne forslag
De foreslåede vedtægtsændringer – som især går ud på, at medlemsoplysninger automatisk
videregives til ESE – blev vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen
Ingen var på valg

6. Valg af revisor
Vibe Rud blev genvalgt. Dog var hun ikke til stede til at acceptere valget.

7. Eventuelt
Generalforsamlingen ønskes lagt tidligere, ikke sidst på programmet som nu, og gerne på
førstedagen, hvis mødet varer 2 dage.

