
 DAGSORDEN FOR 
 GENERALFORSAMLING 

 Fredag d. 10. Juni 2022 

 1.  Valg af dirigent og referent samt mandaternes prøvelse 

 2.  Formandens beretning 

 3.  Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret årsregnskab 

 4.  Indkomne forslag (se bilag) 

 5.  Fastsættelse af kontingent (se bilag) 

 6.  Valg til bestyrelsen og valg af bestyrelsessuppleant 

 På valg i 2022: 
 -Lotte Hein-Sørensen, modtager genvalg (skal godkendes for 1 år) 

 -Casper Kruse, modtager genvalg (skal godkendes for 1 år) 

 -Mette Reinholdt, modtager genvalg (kan genvælges for 3 år) 

 -Suppleant til bestyrelsen 

 7.  Valg af revisor og revisorsuppleant 

 8.  Valg til diverse udvalg 

 a.  To medlemmer til faglig vurdering af ansøgninger til “Dansk 
 Endodontiforenings årlige forskningsbevilling” 

 9.  Eventuelt 

 Med venlig hilsen Bestyrelsen i Dansk Endodontiforening 

 Lotte Hein Sørensen, Casper Kruse, Merete Markvart, 
 Andreas Riis, Mette Kjeldsen og Mette Reinholdt 
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 DANSK ENDODONTIFORENING 



BILAG  

Pkt. 4:  Indkomne forslag 

Forslag om ændring i foreningens abonnement på International Endodontic Journal til ren online 
adgang eller en opsigelse af abonnementet.   

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

 

 

Motivation:  I 2016 vedtog Generalforsamlingen at en del af foreningens stadig voksende formue 
skulle bruges som bidrag til et fælles abonnement på International Endodontic Journal (IEJ). Den 
adgang vi havde haft til faglige tidskrifter via Sundhed.dk var lukket, og det er dyrt at tegne 
abonnement som enkeltperson. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal  

I dag har vores forhold til et trykt tidskrift ændret sig og ca. 20% af foreningens medlemmer har 
ønsket ikke at modtage IEJ som print . Vores abonnement dækkes fortsat til dels af, at vi trækker på 
vores formue. 

Hos Wiley, der er det forlag der udgiver IEJ, har man arbejdet med en model hvor flere tidsskrifter 
hovedsageligt udgives online, og vi har længe ventet på at de skulle komme med en udmelding om 
en deraf følgende prisreduktion. Deres første forslag var en fast pris for et online abonnement for op 
til 300 medlemmer. Da vi langt fra har 300 medlemmer ville det ikke give nogen besparelse for os 
men blot et ophør af IEJ tilsendt som print. Derudover har Danmark i mellemtiden pålagt 
fagtidsskrifter 25% moms.  

Wiley har tilbudt foreningen følgende, der, som nu, baseres på det aktuelle antal medlemmer. Det vi 
vælger gælder for alle medlemmer, der kan ikke laves en differentieret løsning med online blad til 
nogen og print til andre: 

 

Som nuværende: Print tilsendt + online adgang: Euro 105 + 25% moms (sv.t ca. kr. 998 pr år) 

Online adgang: Euro 72 + 25% moms (sv.t. ca. kr. 684 pr år) 

 

Ændringen (alternativt en opsigelse) kan iværksættes med 3 mdrs. varsel. Fristen i vores kontrakt er 
normalt 12 mdr., men bestyrelsen har forhandlet sig til kortere frist pga en meget langtrukken 
tilbagemelding fra Wiley´s side omkring deres nye struktur. Bestyrelsen foreslår en evt. ændring 
iværksat pr 31/12.22. 

Foreningens kontingent er for nuværende kr. 800 pr år. Abonnementet udgør langt størstedelen af 
foreningens faste udgifter, og valget vil derfor have indflydelse på fastsættelsen af kontingent for 
2022. Hvilket abonnement der vælges, eller fravælges, er derfor udslagsgivende for, bestyrelsens 
forslag til kontingent 2022 jf. pkt. 5 på generalforsamlingens dagsorden. 

Der skal stemmes om følgende valgmuligheder for fremtidigt abonnement på IEJ pr 31/12-22: 

1. afstemning:  Ønskes foreningens medlemmer fortsat abonnement på IEJ? 
 



2. afstemning:  Såfremt der efter første afstemning fortsat ønskes abonnement på IEJ, 
skal der stemmes om  
 

a) Print + online adgang til IEJ 
b) Online adgang til IEJ  



Pkt 5: Kontingentfastsættelse for 2023 

Bestyrelsens forslag til kontingent afhænger af det under generalforsamlingens dagsordens pkt. 
4 valgte, eller fravalgte, abonnement på IEJ. 

Der stemmes således kun om et af nedenstående forslag: 

Vælges a): kr. 1300 pr år 

Vælges b): kr. 1000 pr år 

Fravælges abonnement: kr. 300 pr år 

 

Motivation: Foreningens faste udgifter ud over abonnement på IEJ beløber sig til ca. kr. 45.000 
årligt. Dette svarer til ca. kr. 300 pr medlem. Ovenstående svarer til evt. IEJ abonnementet + 
tillæg af øvrige faste udgifter.  
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