
 

Referat af generalforsamling i Dansk 
Endodontiforening. 
 

 
Lørdag 6.1.2018. 
 
 

1. Valg af ordstyrer/ referent. 
Thomas Hedegård / Lotte Hein Sørensen 
 
 

2. Formandsberetning, Lars Bjørndal. 
 

Lars fortalte at dette årsmøde er det 16. årsmøde og at der alt i alt 117 deltagere, heraf 14 
udstillere. 
Foreningens medlemstal er på 189, heraf 20 nye medlemmer. Det er en lille tilbagegang fra 
sidste år. 
  
Bestyrelsen har budt velkommen til nyt et bestyrelsesmedlem Merete Markvart fra 
Københavns Universitet og til suppleant Mette Reinholdt fra Odense. Mads Juul og Casper 
Kruse, har bidraget med et kæmpe arbejde med foreningens nye hjemmesideside. Det har 
løftet foreningens profil og look til nye højder. På vegne af foreningens medlemmer gav Lars 
en kæmpe tak for denne indsats. 
 
Der er i år igen blevet afholdt 4 møder i bestyrelsen  
 
Bestyrelsen har lagt en anonymiseret klagesag omhandlende klage over rodbehandling op på 
Hjemmesiden. Sagen er fagligt kommenteret af Casper Kruse og Lars Bjørndal, og på sigt kan 
der komme en hel samling af principielle sager.  
 
Bestyrelsen har udformet et skema, der kan anvendes til registrering og opfølgning af skader 
i forbindelse med skylning med Natrium hypoklorit, som det blev foreslået på sidste års 
Generalforsamling.  Skemaet vil ligge på hjemmesiden, sammen med en vejledning omkring 
hvad man bør gøre hvis uheldet er ude! 
Skemaerne kan efterfølgende fremsendes til enten Aarhus eller Københavns Universitet.    
 
I år har der kun været én ansøgning til Endodontiforeningens forskningsbevilling. Denne 
ansøger havde også modtaget bevillingen sidste år og Bestyrelsen fandt det derfor rimeligt 
ikke at lade ansøgningen komme i betragtning. Lars fortalte at Bestyrelsen er blevet 
opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt at formulere mere præcise retningslinjer for 
hvordan man skal forholde sig i sådan et tilfælde. 
 
Der har i år været kongres i den Europæiske Endodontiforening. Kongressen blev afholdt i 
Belgien, og der var indlæg og rapporter fra flere danske deltagere.   



 

 

Lars deltog i den Europæiske Endodontiforenings Generalforsamling. Her er Dag Ørstavik 
valgt som provisorisk formand for 2 år, mens man søger efter friske kræfter til at fortsætte 
bestyrelsesarbejdet i foreningen.  

    

Den Europæiske Endodontiforening vil næste år holde et researcher møde med temaet det 
dybe cariesangreb og overkapning .  

Den Europæiske Endodontiforening har nu fastlagt de forskellige medlemskategorier og man 
kan søge om optagelse som eksempelvis Specialist medlem eller Certificeret medlem. 
 
Lars bemærkede, at 2 af foreningens medlemmer, Lise-Lotte Kirkevang og Thomas 
Hedegaard, havde lagt et kæmpe arbejde i at arrangere Symposiet i Endodonti. Det var en 
stor succes, og Lars ønskede tillykke og takkede for denne flotte eksponering af vores fag.  
 
Afslutningsvis takkede Lars for medlemmernes fortsatte interesse i foreningen.  

 
 

3. Fremlæggelse af regnskab / godkendelse af budget. 
 

Casper Kruse gennemgik regnskabet. Der er i perioden et underskud som hovedsageligt 
skyldes regnskabsmæssige forskydninger, som f.eks. at udgiften til vores medlemsblad for 
både 2016 og 2017 er afholdt i 2017. 
Desuden konkluderede Casper Kruse, at vi tidligere har lavet forskellige dispositioner og 
derfor sat penge i banken, som nu er blevet brugt som forventet. 
Efter Caspers gennemgang blev regnskabet godkendt. 

 
4. Indkomne forslag / afstemning om indkomne forslag. 

 
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændringer i vedtægterne for Dansk Endodontiforenings 
årlige forskningsbevilling . 
Vedtægterne blev således ændret fra; ” Foreligger der ingen kvalificeret ansøgning, 
overføres beløbet ikke til efterfølgende årsuddeling ” til ” Foreligger der ingen kvalificeret 
ansøgning, kan beløbet godt overføres til efterfølgende årsuddeling ” 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

 
5. Valg til bestyrelsen 

 
Casper Kruse og Lotte Hein Sørensen var på valg og var begge villige til at fortsætte. Begge 
blev valgt. 

 
6. Valg af revisor og suppleant. 

 



 

 
 
Anders Vilman og Mette Reinholt blev genvalgt.  
 
 

7. Eventuelt. 
 

Lars spurgte forsamlingen om stemningen omkring afholdelse af flere medlemsmøder. 
 
Thomas Foldberg støttede at man fortsat afholdt et stort møde, hvilket fik støtte fra flere 
andre. Flere var glade for at se så mange unge deltagere. Der var forslag om rabat for unge 
tandlæger de første 3 års medlemskab. 
Der var forslag om at støtte opstart af studiegrupper, evt. som Endo-junior studiegrupper 
for unge tandlæger. 
Forslag om at Bestyrelsen kunne komme med temaer til studiegrupper. 
 
Ros for de gode kursusgivere, og ønske om emnebestemt årsmøde, med mulighed for at gå 
helt i dybden med ét endodontisk emne.  
Ønske om at genoptage casepræsentationer 
Ønske om deltagerliste  
 
Thomas Hedegård foreslog at invitere Jeffrey Okeson som kursus giver. Jeffrey Okeson har 
holdt et fantastisk 2 dages smerte kursus i den Norske endodontiforening. 
 

 



2017 2016

INDTÆGTER

Medlemskontingenter kr. 132.750,00 155.250,00

Kursusindtægter kr. 488.674,00 648.368,18

Renteindtægter kr. 5.301,16 9.175,22

Indtægter i alt kr. 626.725,16 812.793,40

UDGIFTER

Kursusgivere (honorar, transport) kr. 42.960,40 58.436,01

Øvrige kursusudgifter (lokaler, forplejning) kr. 524.241,50 528.564,50

Kursusudgifter i alt kr. 567.201,90 587.000,51

Bestyrelsesmøder (transport, forplejning) kr. 22.175,18 17.399,98

Øvrig administration (porto, gebyrer, gaver) kr. 14.031,36 10.353,50

Hjemmeside, oprettelse kr. 35.000,00 20.000,00

Årlig forskningsbevilling kr. 30.000,00 10.000,00

Kontingent European Society of Endodontology kr. 6.387,55 6.144,23

International Endodontic Journal (2016+2017) kr. 300.363,95 0,00

Administrationsudgifter i alt kr. 407.958,04 63.897,71

Udgifter i alt kr. 975.159,94 650.898,22

PERIODENS RESULTAT kr. -348.434,78 161.895,18

pr. 31.12.17 31.12.16

AKRTIVER

Indestående bank (Lån & Spar Bank) kr. 967.722,45 1.316.157,23

Aktiver i alt kr. 967.722,45 1.316.157,23

PASSIVER   

Saldo primo kr. 1.316.157,23 1.154.262,05

Årets resultat kr. -348.434,78 161.895,18

Passiver i alt kr. 967.722,45 1.316.157,23

Egå, d. 02. januar 2018

Casper Kruse, kasserer

Årsregnskab 2017

RESULTATOPGØRELSE (01.01.17 - 31.12.17)

BALANCE
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