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DANSK ENDODONTIFORENING   

 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i  
Dansk Endodontiforening  
12. april 2018 i København  
 
I mødet deltog Lars, Casper, Mads, Merete, Lotte og suppleant Mette 
 

1. Valg af referent og dirigent. Lars og Lotte.  
 

2.  Godkendelse af referatet fra mødet 4.1.2018. Referatet godkendt. 
  

3.  Meddelelser: Vi har lidt problemer med at ikke alle modtager de mails vi    
sender og arbejder på at løse det. Til gengæld er vore problemer med PayPal 
løst. 

         
4.   Hindsgavl program 2019 endelig fastsættelse. 

Vi har fået 2 gode, meget klinisk relevante oplæg fra Andreas Riis og Michael     
Lindtoft. 

  Hovedspeaker er Dr. Jeffrrey Okeson med et kursus om smerter. 
Vi overvejer at promovere dette kursus for andre odontologiske selskaber med  
interesse for emnet, hvis vi ikke får fyldt kurset op med egne medlemmer. 
Lars sørger for musikken. 
 

4. VDW sponsoroplæg på Hindsgavl 2019 - principiel og aktuel diskussion. 
Foranlediget af en henvendelse fra VDW er vi blevet enige om, at vi ikke ønsker 
firma betalte oplæg på årsmødet 
 

5. Promovering af forskningsfonden. 
  Ansøgningsfristen rykkes til 30.september. 

Mads sender en orientering ud til medlemmerne før sommerferien.  
 

6.  Workshops på Hindsgavl: skal vi holde dem i 2019 og i så fald hvor (Hindsgavl 
har forespurgt om lokalernes placering). 
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Sidste år var der flere firmaer der ville arrangere workshop end vi havde plads 
til. I år giver vi plads til vi 4 workshops, og fordeler dem blandt firmaerne efter 
først til mølle princippet. Merete og Lotte skriver til udstillerne i august. 
 

7. Dato for årsmødet i 2021.  
Planen er 8.-9./1, og overvejelsen var om det måske er for tæt på nytår. 
Vi har valgt at prioritere at det fortsat bliver den 2. Weekend i januar, og 
holder derfor fast i datoerne. 
 

8.  Klage sitet udvikler sig stille og roligt - nærmer os 3 cases storries. 
 

9. Registrering af Natriumhypoklorit skader. 
Vi gennemgik Meretes registrerings skema . 
Mette og Merete finpudser det og skriver vejledning til hjemmesiden. 
 

10. Evt. 
Der var ingen punkter under evt. 

 

Næste møde 21.9. kl 17 i Odense. 
 
 
 


