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1. Valg af ordstyrer/referent.
Thomas Hedegaard er ordstyrer
Lotte Hein Sørensen er referent.
Generalforsamlingen indledtes med at vi mindedes Lars Korsgård, som er afgået ved
døden.
2. Formandsberetning- ved Lars Bjørndal.
Historik og medlemstal
På kommende 14. årsmøde er der alt i alt 108 deltagere, 13 udstillere og 139 til middagen fredag aften.
Medlemstallet er på 1xx.
2015
Bestyrelsen bød velkommen til nye dygtige kræfter; Casper Kruse og Lotte Hein Sørensen, hhv fra
Århus og Fredensborg. For første gang har vi i planlægning af årsmødet endt med 3 internationale
foredragsholdere. Det er ikke et mål i sig selv, men foreningens økonomi muliggør efterhånden at der
kan sammensættes møder at denne slags. Apropos foredragsholdere så har vi fået produceret et lille

lager at den klassiske Hoptimist som et venligt minde (Hoptimisten hopper i træ og med vores
foreningsnavn indgraveret!) Der er blevet afholdt 4 møder i bestyrelsen i Århus, på Fyn, København
og Barcelona ifm. ESE mødet 2015!
Faglig udmelding
Bestyrelsen arbejder hen imod at producere et fagligt skrift som kan anvendes eksempelvis i klagenævn
og forsikringssager omhandlende almindelig anerkendt faglig standard i endodonti i dag. Dette findes
allerede i form af diverse guidelines, men et tiltag der kan hjælpe til mere synliggørelse af god
endodontiske behandlings kvalitet. Med udgangspunkt i et oplæg på næste årsmøde vil dette lanceret.
SkandEndo 2016
Foredragsholderne er på plads og i det sociale program ramler vi ind i både gamle og nye københavner
klassikere; Tivoli og Operahuset (dog kun i restauranten). Dato for SkandEndo er d. 25-27 august, og
det foreløbige program og udviklingen af dette kan følges på link fra vores hjemmeside. Husk morgen
guleroden med løb omkring søerne – jeg er selv gået i træning.
European Society of Endodontology (ESE) general forsamling
DEF deltog i årets ESE general forsamling, af måske særlig interesse lægges sidste hånd på det
ansøgningsmateriale der gør det muligt, at man som enkelt person kan opnå anerkendelse som
specialist, men det er en langsom proces.
Første fondsuddeling af støtte til forskning fra DEF forskningsfond
Vi har i 2015 haft debut med uddeling af forskningsmidler. Der indkom 2 ansøgninger som begge blev
vurderet støtteværdige, hvorfor beløbet blevet delt i 2. De 2 modtagere vil blive annonceret på general
forsamlingen.
Bestyrelsen takker
Afslutningsvis vil DEF gerne fremsige en stor tak for medlemmernes fortsatte interesse i foreningen
som jo ikke er en selvfølge. Det lidt udvidede bestyrelses gruppe (med Gitte Bruun og Carsten
Langemark) som følge af sommerens kongres takkes også for mange stimulerende stunder. Bestyrelsen
takker tillige foreningens revisor gennem mange år Vibe Rud og byder velkommen til Anders Vilman
som ny revisor i foreningen. På faldrebet krydser vi fingrer for Carsten Langemark som desværre her i
efteråret er blevet langtids sygemeldt.
På vegne af DEF bestyrelse ønskes alle et godt kofferdam år samt optimale rodmål i 2016!

3. Fremlæggelse af regnskab/godkendelse af budget.
Vitus Jakobsen fremlagde regnskab og budget, som blev godkendt. Der var debat om
hvordan foreningens formue skal bruges. Bestyrelsen har et forslag om at bruge en del
på bidrag til abonnement på International Endodontic Journal, Lars foreslog at øge
forskningsfonden og der var forslag om at afstemme indtægter og udgifter på årsmødet,
så formuen ikke fortsat vokser.
Bestyrelsen vil komme med et forslag til beslutning på næste års generalforsamling.
4. Indkomne forslag/afstemning om indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen om, at Dansk Endodontiforening abonnerer på ”International
Endodontic Journal” (IEJ)-(print+online) og samtidig forhøjer kontingentet fra 250 kr
om året til 750 kr årligt.
Vitus Jakobsen motiverede forslaget med at vi tidligere har haft adgang til faglige
tidskrifter via Sundhed. dk, og at det er temmelig dyrt at tegne abonnement som
enkeltperson.
Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.
5. Valg til bestyrelsen.
I år er der ikke medlemmer på valg.
6. Valg af revisor /revisor suppleant.
Anders Villman blev genvalgt som revisor, og Jens Knudsen blev valgt som
revisorsupleant.
.
7. Eventuelt
Uddeling af Dansk Endodontiforenings årlige forsningsbevilling .
Forskningsbevillingen på 20.000 kr blev delt mellem Phd Sune Demant fra København
og Phd Sebastian Schlafer fra Århus. Sune Demants projekt er ”Pulpale reaktioner i det
profunde cariesangreb” og Sebastian Schlafers projekt er ??????
Prismodtagerne inviteres til at holde et oplæg om deres projekter på næste årsmøde.
Iben Nue Sønderstrup kom med et forslag om at etablere en endo gruppe på facebook ,
Det var der bred opbakning til.

