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 Referat af generalforsamlingen i Dansk Endodontiforening den 14. januar 2017 
på Hindsgavl.	
	
 	
1. Valg af ordstyrer/referent.	
	
Thomas Hedegaard/Lotte Hein Sørensen	
	
 	
2. Formandsberetning. Lars Bjørndal.	
	
Det har været et travlt år i foreningen. Foreningen har nu 197 medlemmer og ved dette årsmøde er 
der 130 deltagere.	
Den helt store opgave for bestyrelsen, har i det forløbne år været, at arrangere SkandEndo, den 
Skandinaviske Endodontiforenings kongres, som afholdes hvert andet år. SkandEndo var en stor 
succes, med 220 deltagere og et flot fagligt program. Et udførligt referat af de faglige indlæg kan ses 
på hjemmesiden, og har været bragt i Tandlægebladet.	
Regnskabet er ikke helt gjort op endnu, men der vil blive et overskud på arrangementet til Dansk 
Endodontiforening på ca. 40.000 kr.	
Bestyrelsen har senere på dagsordenen et forslag om, at en del af dette overskud overføres til 
foreningens forskningsbevilling.	
I år er forskningsbevillingen gået til Lotte Hein Sørensen og Lise-Lotte Kirkevangs projekt ” Danish 
endodontic practice-based research network”. Dansk Endodontiforenings medlemmer vil blive 
inviteret til at deltage.	
Foreningen er medlem af ESE, den Europæiske Endodontiforening, som blandt andet arbejder for en 
specialistuddannelse i endodonti. Information om kravene til specialist godkendelse kommer til at 
kunne ses via hjemmesiden.	
Bestyrelsen har arbejdet på en ny hjemmeside, som med fantastisk timing, er åbnet i dag.	
Sidste års generalforsamling vedtog at foreningen skulle abonnere på International Endodontic 
Journal, og medlemmerne har nu igennem et år kunnet følge med  på frontlinjen inden for forskning i 
endodonti.	
Foreningen har en pæn formue og bestyrelsen efterlyser forslag fra medlemmerne til gode aktiviteter.	
Formanden takkede Vitus Jacobsen for hans store arbejde som kasserer gennem de sidste 9 år. Vitus 
har ekstraordinært siddet i 2 ½ valgperiode og gjort en fantastisk indsats.	
Ligeledes takkede formanden Gitte Bruun for hendes store arbejde i forbindelse med planlægning og 
afvikling af SkandEndo.	
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Til sidst slog Lars Bjørndal fast at vores Endodontiforening er en lille succes historie, og at 
bestyrelsen håber at kunne blive ved at arrangere spændende kurser, der kan tiltrække så mange 
deltagere.     	
 	
	
3. Fremlæggelse af regnskab/godkendelse af budget.	
	
Vitus gennemgik regnskabet, og det blev godkendt.	
	
 	
4.  Indkomne forslag/afstemning om indkomne forslag.	
	
Forslag vedrørende ”Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling”	
Forslagsstillere: Bestyrelsen	
1.	
Overskuddet fra værtsskabet for SkandEndo 2016 på kr. ca. 40.000 overføres til ”Dansk	
Endodontiforenings årlige forskningsbevilling” og fordeles således, at der uddeles kr. 10.000 ekstra pr. 
år	
i prøvetidens løbetid. Dette gøres med tilbagevirkende kraft for 2016, hvor kongressen blev afholdt.	
2.	
Den siddende bestyrelse kan vælge at henlægge fremtidige overskud for afholdelse af konferencer 
(ekskl. årsmøder) til Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling”.	
3.	
Udvælgelsen af modtager(e) af ”Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling” sker i første 
omgang gennem en faglig vurdering af ansøgere og deres projekter. Den faglige vurdering foretages 
af 2 af bestyrelsen udpegede evaluatorer samt et medlem af bestyrelsen. Den endelige tildeling 
besluttes af et udvalg bestående af 2 medlemmer fra bestyrelsen suppleret med 2 medlemmer valgt 
af generalforsamlingen.	
 	
Forslaget blev vedtaget med overvældende tilslutning.	
Generalforsamlingen valgte Anders Vilmann og Alis Thorup  til udvalget.	
	
 	
5.  Valg til bestyrelsen.	
	
Lars Bjørndal og Mads Juul var på valg og blev begge genvalgt.	
Vitus Jacobsen kunne ikke genvælges, og som nyt medlem af bestyrelsen blev suppleant, Merete 
Markvart, afdelingen for Cariologi og Endodonti, Københavns Universitet, valgt.	
Som ny suppleant blev Mette Reinholdt, privat praksis i Odense, valgt.	
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6.  Valg af revisor og suppleant.	
	
Anders Vilmann blev valgt som revisor og Jens Knudsen som revisor suppleant.	
 	
 7.  Eventuelt.	
	
Mads Juul orienterede om den nye hjemmeside, og de nye muligheder den giver. Medlemmerne kan 
selv rette kontaktoplysninger, foretage kontingentindbetaling, tilmelde sig og betale årsmøde og 
kurser samt downloade kursusbevis.	
Det vil lette bestyrelsens arbejde med administration betydeligt. Prisen for den nye hjemmeside og 
det nye logo og layout bliver omkring 50.000 kr.	
Der var forslag om at bruge flere penge på forskningsbevillingen.	
Der var forslag om flere kursusaktiviteter.	
Der var forslag om at lægge et registrerings ark, til registrering af iatrogene skader med Natrium 
Hypoklorit, på hjemmesiden.	
 	
Formanden opfordrede medlemmerne til at formulere egentlige beslutningsforslag til næste 
generalforsamling.	
 	
Næste år ligger årsmødet den 5-6. Januar. 	
	
	

	
	

 	

	
	
	

	
	

	
 	


