Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i

Dansk Endodontiforening
21. april 2017
i København

1. Valg af ref. Lotte.
2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde og Generalforsamlingen på
Hindsgavl januar 2017.
Referaterne blev godkendt. Fremover godkender vi referaterne på mail og ikke
først på bestyrelsesmødet. Referaterne kan så ses lidt hurtigere på
hjemmesiden.
3. Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig med Lars som formand, Casper kasserer og Mads
som sekretær og hjemmesideansvarlig.
Merete og Lotte er ansvarlige for kontakten til vores sponsorer.
4. Meddelelser
a. Mindre prisstigninger på Hindsgavl.
Der er mindre prisstigninger for udstillernes brug af borde og el.
Bestyrelsen finder fortsat at det kan indeholdes i de 10.000 kr.
udstillerne betaler for deltagelse.
Bestyrelsen finder fortsat at Hindsgavl er det rigtige sted at afholde
årskurset.
b. Medlemmer i restance.
Der er ca. 35 medlemmer der ikke har betalt årets kontingent. Man kan
opfatte det som en udmeldelse af foreningen, men da vi med den nye
hjemmeside har indført en ny betalingsprocedure, og er bekymrede for
om kontingent opkrævningen kan være endt i et spam filter, prøver
kasseren at sende opkrævningen ud igen, fra en anden mailadresse.
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c. Gaver til oplægsholdere.
Bestyrelsen er meget tilfredse med de små hoptimister med indgraveret
logo, og Casper bestiller flere af dem.
d. SkandEndo regnskab.
Det samlede overskud blev på 36.000 kr .
5. God endodontisk praksis.
Vi diskuterede 2 anonymiserede klagesager, som med faglige kommentarer fra
Lars og Casper, nu er klar til at blive lagt på hjemmesiden. Vinklen er; hvis
behandlingen kunne gøres om, hvordan kunne forløbet så have været bedre.
6. Evaluering af Årsmøde 2017 (bilag).
Årsmødet er blevet meget flot evalueret.
7. Foredragsholder til årsmødet 2018.
Vi vil gerne gentage kombinationen af klinik og forskning, og muligvis
inddragelse af deltagerne. Mange gode ideer kom på bordet, og afklares inden
sommerferien.
8. Næste møde. Det vil være hensigtsmæssigt med et møde i september.
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