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1. Valg af referent. 

Lotte er referent. 
 
2. Godkendelse af referat. 

Referatet fra bestyrelsesmødet 19. februar blev godkendt.  

3. Meddelelser.  

Foreningens medlemstal er nu steget til 180. Et par stykker har forladt foreningen efter 
kontingentstigningen, men flere er kommet til. Det opfatter bestyrelsen som tilfredshed 
med beslutningen om, at kontingentet rummer abonnement på International 
Endodontic Journal. 

4. Hjemmeside. 

Bestyrelsen har et ønske om at få en ny hjemmeside, der kan lette arbejdet med 
medlemsregistrering, kontingentopkrævning, kursustilmeldinger og mulighed for betaling 



via hjemmesiden. 

Mads har indhentet en række tilbud, og bestyrelsen har valgt firmaet Cavemen. Mads og 
Casper går videre med projektet, så hjemmesiden, om muligt kan fungerer ved tilmelding 
til årsmødet på Hindsgavl i januar, og til næste kontingentopkrævning. 

5. Program for årsmødet 2017. 
 
Programmet er på plads med kursusgivere samt sidste års prismodtagere.  
Priserne på tilmeldingsblanketten rettes i forhold til kontingentstigningen.  

 
6. Klagemateriale. 

Lotte har gennemgået en klagesag fra Region Hovedstaden omhandlende endodontiske 
spørgsmål, og sammenskrevet den i anonymiseret form. 

Lederen af Enheden for Sundhedsjura i Region Hovedstaden, Anna Murphy har været 
behjælpelig med at sikrer anonymiteten for både tandlæge og patient. 

Casper og Lars vil nu, som repræsentanter for de to Tandlægeskoler, kommenterer de 
endodontiske problemstillinger i forhold til guidelines fra European Society of 
Endodontology. 

Derefter kan sagen lægges på vores nye hjemmeside, med det formål at vi kan lære af 
klagesager, og sammen hæve det faglige niveau. 

7. SkanEndo. 

Gitte Bruun deltog i mødet under dette punkt, og gennemgik en række praktiske 
forhold. Der er allerede ca. 150 tilmeldte, så budgettet kommer til at holde. 

Alle dokumenter omkring konferencen ligger på vores google drev 

Der er nu udarbejdet en detaljeret køreplan med ansvarsfordeling for de forskellige 
opgaver omkring de sociale arrangementer. 

Eventuelt. 

Der var ikke noget til punktet. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 20. august før SkanEndo.  


