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1. Valg af ordstyrer/referent
Thomas Hedegaard er ordstyrer.
Gitte Bruun er referent.

2. Formandsberetning-ved Lise-Lotte Kirkevang
Foreningen har nu 151 medlemmer. 80 deltagere på dette årsmøde.

Bestyrelsen har holdt tre møder.
Lise-Lotte flyttede I februar til Oslo I en stilling som professor ved Oslo
Tandlægeskole, men fortsætter som formand.
I august 2012 afholdtes kongres I Skandinavisk Endodontiforening I Oslo
med ca. 15 danske deltagere.
Næste skandinaviske kongres bliver i Island I 2014. Danmark forventes at
arrangere den følgende kongres, altså I 2016.
L-L er vores repræsentant i ESE (European Society of Endodontology).
Hun har været med til at planlægge den kommende kongres I Lisabon 12. –
14. september 2013. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig, der er et link på
denne forenings hjemmeside.
Der har været utilfredshed med kvaliteten af postere og de mundtlige indlæg
med selvvalgte emner ved ESE kongresserne, så der er nu sket en
opstramning, og de selvvalgte indlæg er afskaffet.
Der ønskes tilbagemeldinger om formen, som den bliver I år.
ESE har nedsat en række komiteer, som tager sig af specielle dele af
foreningens arbejde. Som eksempler nævnes PR, undervisning og scolarship,
medlemmer, forskning, privat praksis.
Medlemmer ( i Dansk Endodontiforening) opfordres til at henvende sig, hvis
de ønsker at deltage i arbejdet i nogen af kommittéerne.
Tandlægebladet udkommer med endodontisk tema I slutningen af
2013.Bladet efterlyser kasuistikker.

3. Fremlæggelse af regnskab/godkendelse af budget
Kasserer Vitus Jakobsen fremlagde foreningens regnskab. Dette blev
godkendt uden anmærkninger. Kontingentet blev fastsat til uændret beløb:
250.-

4. Indkomne forslag
a. Vurdering af Sundhedsstyrelsens afgørelse vedr.
specialistuddannelse (Lars Bjørndal).
L-L og Lars Bjørndal har skrevet et dokument til Sundhedsstyrelsen
omhandlende specialistuddannelse. Det er nu afleveret. LB redegjorde for
skrivelsen, som skulle motivere behovet for specialistuddannelse i endodonti i
Danmark. Alle de fagområder, der har skrevet ind, har fået at vide, at der er
et behov. Men det betyder ikke, at det får nogen praktisk konsekvens.
LB og L-LK vil nu også arbejde for at forberede en Master-uddannelse. Et
sådant kursusforløb vil typisk tage et år og indeholde en teoripakke og nogle
kliniske behandlinger. Der efterlyses deltagere til en arbejdsgruppe.
b. Forslag til vedtægtsændringer (Bestyrelsen).
Bestyrelsen foreslår nogle ændringer i vedtægterne:
Berettiget til ordinært medlemskab er tandlæger bosat i Danmark og som samtidig er
medlemmer af Dansk Tandlægeforening eller Tandlægernes Nye Landsforening. Tandlæger
bosat i andre lande kan, efter ansøgning, optages som associerede medlemmer.
Her foreslås tilføjelsen “bosat I Danmark eller med arbejde i Danmark”
Motivation: Formanden bor for tiden i Oslo, men arbejder også på Aarhus
Tandlægeskole.
Dette blev godkendt
Vedtægtsændringer og eventuel opløsning af foreningen vedtages med 2/3 flertal.
Her foreslås tilføjelsen:
“2/3 flertal af fremødte medlemmer ved generalforsamlingen.”
Motivation: Det skulle have været præciseret fra starten, at det drejer sig om
fremmødtes flertal, da det kan vise sig særdeles vanskeligt at samle 2/3 af
medlemsskaren.

Dette blev godkendt.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formand, næstformand, sekretær og
kasserer. Mindst to bestyrelsesmedlemmer skal være lærere ved tandlægeskolerne.
Bestyrelsen vælges for tre år af gangen. Hele bestyrelsen kan genvælges højst én gang.
“Bestyrelsen vælges for tre år ad gangen” (Næste sætning fjernes).
Motivation: Det er ikke hensigtsmæssigt for kontinuiteten I bestyrelsens
arbejde, at mange udskiftes på én gang. Desuden har kassereren brugt en del
tid I starten på opsætning af det regnskabsmæssige, og en ny kasserer vil igen
skulle bruge tid på dette.
Beslutning om dette punkt blev udsat til næste generalforsamling, hvor 3/5 af
bestyrelsen er på valg – og til den tid har siddet i seks år.
c. Oprettelse af DEF forskningsfond.
Det er tidligere blevet foreslået at bruge noget af foreningens overskud til at
støtte forskning. Det foreslås nu, at der oprettes en fond, som kan uddele
penge til forskningsprojekter. Dette forslag blev vedtaget.
Der er ikke taget stilling til, hvor stort et beløb, der skal sættes ind I denne
fond; det foreslås at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan komme med et
oplæg ved næste års generalforsamling.

5. Valg af revisor
Vibe Rud blev genvalgt som revisor.

6.Valg af suppleant
Lotte Hein blev genvalgt som suppleant.

7. Eventuelt - der var ingen punkter her.

