Referat af bestyrelsesmøde i
Dansk Endodontiforening
4.april 2019
i København
I mødet deltog Lars, Casper, Mette, Merete, Lotte og suppleant Andreas
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Valg af dirigent/ referent
Konstituering af bestyrelsen
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Meddelelser
Møde om den knækkede rodfil
Opdatering af vores guidelines.
Status på mødet på Hindsgavl 2020.
Evt.
Nyt møde.

1. Valg af dirigent og referent. Lars og Lotte
2. Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig med Lars som formand, Casper som kasserer
og Mette som sekretær og web master.
3. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 10.1.2019
Referatet er godkendt og ligger allerede på hjemmesiden.
4. Meddelelser.
Lars har fået en henvendelse fra Endodontics Department of the University of
Lisbon in Portugal, der ønsker at sende et spørgeskema ud til vores medlemmer,
i forbindelse med et forskningsprojekt. Det vil vi gerne formidle.
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5. Møde om den knækkede rodfil.
Lars, Merete og Michael Lindtoft har holdt første møde med Henrik Nielsen,
formand for Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning , om forsikrings og
erstatningsforhold ved den knækkede rodfil. Vores ønske er klare retningslinjer,
der sidestiller den ortograde og retrograde behandling af skaden. Vi vil orientere
om status på hjemmesiden
6. Opdatering af guidelines.
Merete er tovholder på opdatering af guidelines for god endodontisk praksis.
7. Status på mødet på Hindsgavl 2020.
Alle speakere har accepterert, så programmet er næsten på plads.
For at lette arbejdet omkring udstillere og Hands on kurser, vil vi benytte en
kontrakt. Hands on delen skal være aftalt så kurserne kan annonceres samtidig
med invitatioenen til årsmødet.
Vi vil begrænse antallet af udstillere til 12, som vi mener er det pladsen tillader
8. Evt.
Der er en del der ikke har betalt kontingent, og Casper rykker nu 3. Gang.
9. Næste møde
Næste møde den 23.8. kl. 17 i Odense.
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