Referat fra generalforsamling i
Dansk Endodontiforening
11. januar 2014

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer/referent
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab/godkendelse af budget
4. Indkomne forslag / afstemning om indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6.Valg af revisor
7. Eventuelt
1. Valg af ordstyrer/referent
Thomas Hedegaard er ordstyrer.
Gitte Bruun er referent.
Generalforsamlingen indledtes med at vi at mindedes Charlotte Falkensteen
Overgaard, som er afgået ved døden.

2. Formandsberetning -ved Lise-Lotte Kirkevang
Foreningen har nu 158 medlemmer. 70 medlemmer er tilmeldt dette
årsmøde.

Til sommer skal der være møde i Skandinavisk Endodontiforening i Island.
Nærmere bestemt bliver det den 21. – 23. august på Harpa, som er
Reykvaviks nye kongrescenter. Programmet vil kunne findes ved et link på
vores forenings hjemmeside, så snart det foreligger.
Bestyrelsen har holdt to møder.
I september afholdt ESE (European Society of Endodontology) kongres i
Lisabon med en hel del danske deltagere. I 2015 vil den foregå i Barcelona
den 16. – 19. september.
L-L er vores repræsentant i ESE (European Society of Endodontology).
ESE opfordrer sine medlemmer – som også tæller alle medlemmer af Dansk
Endodontiforening – til at blive certificeret. Det indebærer bl.a., at man
følger visse kurser; de certificerede medlemmer vil bl.a. modtage ESE’s
tidsskrift.
I ESE arbejdes der på en specialist – anerkendelse. Hvis man går med tanker
om at søge den, vil det være en god ide allerede nu at begynde at samle cases.
I løbet af dette år er ESE’s Undergraduate curriculum blevet færdigt og
publiceret. Det bliver et vigtigt værktøj i forbindelse med Tandlægeskolernes
sparerunder.
Bestyrelsen har holdt to møder.

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.- og 500.- i indmeldelsesgebyr.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår tilføjelse til foreningens vedtægter vedr. valgperiode:

Der kan undtagelsesvis gives dispensation til andet genvalg af et bestyrelsesmedlem, hvis
dette anses for hensigtsmæssigt I forhold til kontinuiteten I bestyrelsen. Dispensationen giver
mulighed for genvalg I endnu en 3-års periode, men ved valg hvert år. En dispensation skal
godkendes ved generalforsamlingen med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer.
Forslaget blev begrundet med, at 3/5 af bestyrelsen ifølge vedtægterne skal
udskiftes nu, og der er ønske om at den, der evt. fortsætter, bliver kassereren,
da det er et stort arbejde for et nyt bestyrelsesmedlem at sætte sig ind i det
regnskabstekniske.
Forslaget blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen
Lise-Lotte Kirkevang og Thomas Hedegaard har siddet i seks år og kan ikke
genvælges. Bestyrelsen stillede forslag om Lars Bjørndal og Mads Juul som
nye medlemmer af bestyrelsen. De blev valgt.
Vitus Jakobsen fortsætter som kasserer.
6. Valg af revisor
Vibe Rud blev genvalgt som revisor.

7. Eventuelt
Bestyrelsen har drøftet det tidligere forslag om at bruge en del af foreningens
overskud til at oprette en forskningsfond, som kan udbetale penge til
forskningsprojeekter. Synspunkter fra medlemmerne er meget kærkomne.
Hvor stort beløb skal sættes af? Skal vi have en gruppe med repræsentation
fra privat praksis plus nogle ikke-endodontiske forskere til at udvælge
begunstigede? Skal vi overhovedet bruge medlemmernes penge til dette?
Til sidst takkedes Lise-Lotte og Thomas for deres kæmpe-store arbejde i
bestyrelsen.
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