
Referat af generalforsamling i Dansk Pædodontisk Selskab 

torsdag d. 14. april 2011 på Radisson Blu, Odense 
 
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

Birthe Østergaard blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. 

2) Bestyrelsens beretning 
 
Status på arbejdet vedr. pædodontispecialet er, at det første møde i Sundhedsstyrelsens 
analysegruppe har været afholdt. Arbejdsgruppens opgave er at beskrive behovet for 
forskellige odontologiske specialer. Af drøftelserne på analysegruppens møde fremgik det 
bl.a., at nye specialtandlægeuddannelser skal forankres i de 2 tandlægeskoler. Det næste 
møde i Sundhedstyrelsen er i juni måned. 
 
Sideløbende har der været arbejdet i den af Dansk Pædodontisk Selskab nedsatte 
arbejdsgruppe, der skal se på de uddannelsesbeskrivelser, der findes på de andre 
odontologiske specialeområder og lave en beskrivelse for et speciale i Pædodonti. 
Beskrivelsen er tæt på færdiggørelse. På den måde er vi forberedte, når vi bliver bedt om at 
bidrage til processen. 

3) Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægternes paragraf 4, så der som et nyt 6. opgavepunkt 
tilføjes: 
 
”-at udpege den danske councillor til EAPS’s council (repræsentantskab)” 

Den foreslåede ændring af vedtægternes paragraf 4 blev vedtaget. 
 

4) Aflæggelse af regnskab og meddelelse af decharge 

Selskabet har en sund og god økonomi med mulighed for støtte til deltagelse i EAPD. Der 
har også været mulighed for at støtte oprettelsen af Dental Traume Guide med 10.000 kr. 

 Regnskabet godkendes og kassereren meddeles decharge 

5) Vedtagelse af budget og kontingentsatser for aktive og passive medlemmer for det 
kommende år 

Budgettet vedtages. Kontingent uændret kr. 350,- og ½ pris for seniormedlemmer. 

6) Valg til bestyrelsen. 

 Sven Poulsens valgperiode som formand udløb, og han ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen 
foreslog valg af Sven Kreiborg til ny formand.  
 
Birthe Helweg Mikkelsens valgperiode udløb. Bestyrelsen foreslog genvalg af Birthe 
Helweg Mikkelsen. 



 
Bestyrelsen foreslog desuden nyvalg af Dorte Haubek for den resterende del af Sven 
Kreiborgs valgperiode. 
 
Sven Kreiborg og Birthe Helweg Mikkelsen blev valgt. Der skete nyvalg af Dorte 
Haubæk. 
  

7) Valg af to kritiske revisorer 

Agnethe Quist og Solveig Pedersen blev valgt. 

8) Eventuelt 

Sven Kreiborg takkede den afgående formand, Sven Poulsen, for hans store og 
mangeårige indsats for Dansk Pædodontisk Selskab. 
 
Bestyrelsen vil arbejde for at udbrede kendskabet til Dansk Pædodontisk Selskabs kurser 
ved fremover at udsende kursusinvitationer til alle kommunale tandplejer i Danmark. 

 

Referent: Hanne Gaard 

 

 Sven Poulsen    Birthe Østergaard 

 Formand    Dirigent 


