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DAGSORDEN FOR
GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 12. januar 2019

1.

Valg af ordstyrer/referent

2.

Formandsberetning

3.

Fremlæggelse af regnskab/godkendelse af budget

4.
5.

6.
7.

Indkomne forslag / afstemning om indkomne forslag
Se bilag 1 og 2.
Valg til bestyrelsen.
Mads Juul træder efter 5 år ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takker for hans store
indsats. Der skal derfor vælges et nyt medlem. Vi opfordrer vores medlemmer til at
overveje, om det er noget for dem.
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt
NaOCl-skadeskema/vejledning

Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen bedes være bestyrelsen i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Dansk Endodontiforening
Lotte Hein Sørensen, Casper Kruse, Merete
Markvart, Mads Juul og Lars Bjørndal.
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Bilag 1.
FORSLAG OM NEDSAT DELTAGERGEBYR FOR
UNIVERSITETSANSATTE DER UNDERVISER I
ENDODONTI PÅ DE ODONTOLOGISKE
INSTITUTTER VED KØBENHAVNS UNIVERSITET
OG AARHUS UNIVERSITET.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Undervisere ved Odontologisk Institut på hhv.
Københavns Universitet og Aarhus Universitet, der
aktivt i samme studieår som Årsmødet underviser
tandlægestuderende indenfor det endodontiske
fagområde kan deltage på mødet til halv pris.
Ansættelsen dokumenteres ved tilmelding.
Maksimum 3 undervisere kan komme i betragtning
fra hver af de nævnte institutioner.

MOTIVATION: Der stilles forslag om tilskudsmodel
til endodontiunderviseres deltagelse ved foreningens
årsmøde. Jf. international kutyme (f.eks. i England),
hvor universitetsansatte D-VIP og F-VIP undervisere
i endodonti tilbydes tilskud til postgraduate kurser fra
respektive faglige selskaber. Her stilles aktuelt et
lignende forslag, for at give danske
universitetsansatte en mulighed for at holde sig
opdateret. Det kan opfattes som et symbolsk bidrag,
men vi mener, at Dansk Endodontiforening her på
en god og konkret måde viser sin støtter til fortsat
høj kvalitet af fremtidens undervisning indenfor
Endodonti, samt at foreningen samtidig synliggør
indirekte støtte til den prægraduate undervisning.
Forslaget ligger i god forlængelse af
formålsvedtægterne. Endelig skal det bemærkes, at
kursusomkostninger ikke kan fratrækkes når man er
offentlig ansat og kompetenceudviklingsbidrag fra
Universiteterne er desværre ikke optimale
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Bilag 2.
Forslag til øgning af medlemskontingent til kr.
800,-/år”
Forslagsstiller: Bestyrelsen

MOTIVATION: Øgede basale udgifter fra Hindsgavl
til afholdelse af årsmøde.
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