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I   mødet   deltog   Casper,   Merete,   Mette,   Mette,   Lotte   og   suppleant   Andreas.  
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1.   Valg   af   dirigent   og   referent.   Dirigent   Casper.   Referent   Lotte  
 
2.    Godkendelse   af   referat   fra   generalforsamling   den   10.1.2020   og  
bestyrelsesmøde   den   9.1.   2020.   Referaterne   er   godkendt.  
 
3.   Konstituering   af   bestyrelsen.   Vi   bød   velkommen   til   Mette   Kjeldsen   som   er  
nyvalgt   medlem   af   bestyrelsen.   Bestyrelsen   konstituerede   sig:  
Casper   Kruse   kasserer,  
Mette   Reinholdt   sekretær,  
Lotte   Hein   Sørensen   formand,   
Merete   Markvart   næstformand   
Mette   Kjeldsen   ordinært   medlem   
Andreas   Riis   suppleant.  
 
 
 
4.   Meddelelser  
     Casper   orienterede   om   
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● status   på   kontingentindbetalingerne.   Ud   af   188   medlemmer   har   ca.  
halvdelen   betalt   kontingentet   nu.  

● Ca.   15%   af   medlemmerne   har   ønsket   ikke   at   modtage   den   trykte   udgave   af  
International   Endodontic   Journal.   Vi   vil   til   næste   generalforsamling   have  
overblik   over   økonomien   ved   at   vælge   on-line   versionen   frem   for   bladet.   

● oplysninger   til   banken   om   bestyrelens   medlemmernes   personlige   data.  
 
Mette   orienterede   om   opdateringer   på   hjemmesiden  
   
5.   Evaluering    af   Årsmødet   2020.   Vi   gennemgik   evalueringerne   af   årsmødet,   som  
langt   overvejende   var   positive.   Medlemmernes   gennemgang   af   cases   var   en  
succes   og   det   vil   vi   gentage   næste   år.   Afholdelse   af   generalforsamlingen   fredag  
eftermiddag   var   et   godt   tidspunkt,   og   det   vil   vi   også   planlægge   sådan   næste   år,  
lige   som   vi   vil   gentage   2   lange   workshops   i   stedet   for   flere   små.   
 
6.   Årsmødet   2021.   Vi   gjorde   status   på   næste   års   program.  
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