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

2. Formandsberetning -ved Lars Bjørndal
Foreningen har nu 174 medlemmer. 80 medlemmer (Vitus – er det korrekt?)
er tilmeldt dette årsmøde.
Der har været afholdt seks bestyrelsesmøder.

I august 2014 foregik det skandinaviske endodontimøde på Island med
hovedemnet endodontisk kirurgi. Flot set-up og fantastisk natur.
Næste gang - i august 2016 – er det Dansk Endodontiforening, der afholder
mødet for Skandinavisk Endodontiforening i København. Nærmere bestemt
bliver det den 24 . – 26. august på Hotel Scandic ved søerne, og kongressen
er derfor døbt ScandicEndo 2016. Planlægningen er allerede i fuld gang.
Lars Bjørndal er vores repræsentant i ESE (European Society of
Endodontology), og han deltog i årets generalforsamling og forskningsmøde i
Amsterdam. Sideløbende blev afholdt en konference med et udvalgt emne, i
år endodonti i relation til generelle sygdomme.
I ESE arbejder man med muligheden for, at man som enkeltperson kan søge
om opnåelse af specialist status, hvis endodonti-specialet ikke findes i ens
eget land.
Man kan holde sig orienteret om ESE på facebook
https://www.facebook.com/EuSocEndo

3. Fremlæggelse af regnskab/godkendelse af budget
Kasserer Vitus Jakobsen fremlagde foreningens regnskab. Dette blev
godkendt uden anmærkninger. Det har været et godt år regnskabsmæssigt;
dels er der kommet flere medlemmer, dels var udgifterne sidste år til
kursusgivere ikke særligt høje. Kontingentet blev fastsat til uændret beløb:
250.-.
Renteindtægterne er steget efter at foreningen har skiftet bank. Formuen er
lige nu på ca. 980.000 kr.
Der blev indbragt forslag om at reducere kursusafgiften.
Det blev også foreslået, at foreningen kunne købe abonnement på
International Endodontic Journal til medlemmerne. Vitus lovede at
undersøge mulighederne.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår oprettelse af en årlig forskningsbevilling på kr. 20.000.-,
som kan søges hvert år inden 1. september. Bestyrelsen nedsætter en
bedømmelsesgruppe bestående af en repræsentant fra hver af de to
Tandlægeskoler plus en privatpraktiserende tandlæge.
Detaljerne vedrørende bevillingen fremgår af Bilag 1.
Forslaget blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen
Carsten Langemark og Gitte Bruun har siddet i seks år og kan ikke
genvælges. Bestyrelsen stillede forslag om Lotte Hein Sørensen og Casper
Kruse som nye medlemmer af bestyrelsen. De blev valgt.
Som suppleant blev valgt Merete Markvart.

6. Valg af revisor
Vibe Rud ønskede ikke genvalg.
Anders Vilmann blev valgt.

7. Eventuelt
Generalforsamlingen blev spurgt, om der skulle afholdes årsmøde januar
2016 og januar 2017, selv om der kommer skandinavisk møde sommeren
2016. Der var stemning for at fastholde årsmøderne, som jo også indeholder
den lovpligtige generalforsamling.
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