Referat af bestyrelsesmøde i
Dansk Endodontiforening
13.6. 2020 i Odense
I mødet deltog Casper, Merete, Mette, Mette, Lotte og suppleant Andreas.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28.2.2020
3. Meddelelser
4. Gennemgang af dansk tekst til ESE video om rodbehandling
5. Program for årsmødet 2021.
● faglige program
● invitation af udstillere
● hands on
6. Forskningsbevillingen, annoncering
7. Opdatering af foreningens vedtægter, og foreningens uformelle regelsæt.
8. Eventuelt.
1. Valg af dirigent og referent. Casper og Lotte
2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet den 28.2. 2020. Referaterne er
godkendt.
3. Meddelelser.
Casper orienterede om at vi i dag har 166 medlemmer. Desuden har kun 4 ud
af 40 medlemmer reageret på rykker 3 for kontingentindbetaling. Vi tænker
at det kan skyldes den pressede situation klinikkerne er i på grund af
COVID-19, og sender en opfordring til betaling ud sammen med en
introduktion af Årskurset 2021.
International Endodontic Journal er ved at undersøge prisen for tidskriftet
on-line og som trykt blad.

DANSK ENDODONTIFORENING

1

Mette (Reinholdt) orienterede om at vi nu har en underskrevet aftale med 2
af de 3 oplægsholdere på årskurset 2021.
Mette (Kjeldsen) orienterede om sin kontakt til oplægsholder på årskurset
2022.
Lotte orienterede om henvendelse fra den Norske endodontiforening, der har
måtte aflyse Skandendo 2020, og beder om tilsagn til at stå for Skandendo
2022, samt om økonomisk hjælp til dækning af tab i forbindelse med
aflysningen. Den Skandinaviske endodontiforening har en del penge på
kontoen, og vi støtter op om både Norge som værtsland 2022 og den
økonomiske hjælp nu.
4. ESE har produceret en video om rodbehandling. Videoen ligger med engelsk
tale og tekst som YouTube video på ESE`s hjemmeside og de enkelte
medlemslande kan få lavet en version på eget sprog. Mette og Casper har
lavet en dansk oversættelse, som vi gennemgik og blev enige om.
5. Program for årsmødet 2021.
● Det faglige program er nu på plads, og vi synes det bliver et fantastisk
program.
● Invitation af udstillere. Igen i år vil vi maximalt have 12 udstillere med,
for at alle kan få en rimelig plads. Lotte og Mette (Kjeldsen) står for
invitation efter samme koncept som tidligere år. Invitationen skal ud
inden sommerferien.
● Hands-on. Vi vil gentage succesen med 2 lange workshops og vi kunne
godt tænke os at emnerne blev revisionsbehandling og varm vertikal
rodfyldningsteknik.
I invitationen til udstillerne, inviterer vi samtidig til at afholde
workshop. Merete og Casper har i anden anledning kontakt til Coltene
og Dentsply, og vil prøve at fremme ideen.
6. Forskningsbevillinge. Annoncering.
Mette sender før sommerferien opfordring til vores medlemmer om at søge
Dansk Endodontiforenings forskningsbevilling.
7. Opdatering af foreningens vedtægter, og foreningens uformelle regelsæt.
Casper vil til næste møde udarbejde et forslag til mere tidssvarende
vedtægter for foreningen, med henblik på vedtagelse på foreningens
generalforsamling 2021.
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8. Eventuelt.
Gaver til oplægsholdere. Vi fortsætter med den lille hoptimist med
foreningens logo.
Næste møde 25.9. i Odense.
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