
Referat fra Generalforsamling  i Dansk Endodontiforening 

fredag den 8. januar 2011 på Hindsgavl Slot. 
 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer:  Thomas Hedegaard 

Valg af referent:  Gitte Bruun 

Generalforsamlingen var indvarslet rettidigt. 

 

Inden formandens beretning blev der udnævnt 2 æresmedlemmer i foreningen: Jens Knudsen og 

Preben Hørsted Bindslev. Lise-Lotte og Thomas holdt hver en kort tale og begrundede de to 

udnævnelser. Efterfølgende vil proceduren for udnævnelse af æresmedlemmer blive skrevet ind i 

vedtægterne. 

 

2. Formandsberetning:  Lise-Lotte Kirkevang 

Der er blevet afholdt to bestyrelsesmøder i 2010.  

Medlemstallet er stigende. Der er nu 124 medlemmer. 

De europæiske guidelines for endodontiske behandlinger er blevet oversat til dansk og ligger på 

hjemmesiden. 

Henvendelser ang. foreningens hjemmeside kan ske til Carsten Langemark. 

Lise-Lotte og Lars Bjørndal har arbejdet med danske, kliniske retningslinjer for rodbehandling. Klinikker 

i Århus- og Københavnsområdet har fået invitation til at deltage i pilot-afprøvning af disse. 

Der har været afholdt et orienterende møde om de svenske nationale guidelines, som er blevet indført 

i endodonti. Flere fra bestyrelsen deltog her. 

Formanden deltog i oktober i møde i ESE –European Society of Endodontology - i Portugal, som i 2013 

skal være vært for den bienniale kongres i ESE. 

Formanden sidder i en arbejdsgruppe, som vil synliggøre endodontien over for befolkning og 

myndigheder, specielt over for implantologien og implantatfirmaernes fremmarch. Og i en anden 



arbejdsgruppe, som udarbejder nye retningslinjer for et fælles europæisk curriculum for 

tandlægestuderende. 

I det nye år er planlagt et kursus i operationsmikroskoper og årsmøde igen i den 13. og 14. januar 2012. 

Desuden er der møde i ESE –European Society  of Endodontology– i Rom den 14. til 17. september i år. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab:  Vitus Jakobsen 

Foreningen har som nævnt 124 medlemmer. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, er blevet 

slettet. 

Ifølge regnskabet har foreningen lige nu (8.1.) et overskud på kr. 440.175,-, men kun indtil regningen til 

Hindsgavl er betalt. 

Budgettet blev godkendt. Kontingentet vil fortsat være kr. 250.- 

 

4. Indkomne forslag: 

Preben Hørsted: Samme kursus kunne holdes på begge sider af Storebælt 

Lars Bjørndal: Foreningen kunne betale støtte til forskningsprojekter. 

Det blev nævnt, at man også kan søge om penge til forskning i ESE.  

Foreningen har en pæn formue, men der skal være råd til kursushonorarer til ikke-sponsorerede 

(uafhængige) foredragsholdere. 

Bestyrelsens forslag vedr. kontingent blev vedtaget og vil blive skrevet ind i vedtægterne og på 

hjemmesiden: Indmeldelsesgebyr vil fremover være på kr. 500.-. Hvis man administrativt er streget som 

medlem (pga. manglende kontingent-betaling), koster det nyt indmeldelsesgebyr. 

 

5. Valg til bestyrelsen: Følgende var på valg og ønskede genvalg:  Lise-Lotte Kirkevang, Vitus 

Jakobsen, Thomas Hedegaard.  Alle blev valgt. 

Som suppleanter blev genvalgt Lotte Hein Sørensen. 

6. Valg af revisor: Vibe Rud blev genvalgt som revisor 

 

7. Eventuelt:  Forslag om fællesindkøb af mikroskoper: evt. udsender foreningen et spørgeskema for 

at afdække interessen, f.eks. i forbindelse med mikroskopi-kursus. 
12.februar 2011  Gitte Bruun 



 


