
Referat af generalforsamling i Dansk Pædodontisk Selskab 

Fredag den 10. Maj 2012 på Radisson Blu, Odense 
 
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent: 

Ulla Kirkegaard blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. 

2) Bestyrelsens beretning: 

På et bestyrelsesmøde i december måned 2011, konstituerede bestyrelsen sig på følgende 
måde: 

Sven Kreiborg: Formand 

Hanne Gaard: Sekretær 

Birthe Helweg-Mikkelsen: Kasserer 

Dorte Haubek: Menigt medlem 

Jette Daugaard-Jensen: Menigt medlem 

Foreningen består i dag af ca. 200 medlemmer. Under generalforsamlingen blev det 
diskuteret, hvorledes vi kan skaffe nye medlemmer. Herunder var der forslag om at tilbyde 
studerende medlemskab til en lavere pris. Bestyrelsen vil gå videre med dette forslag. 

I februar 2012 afholdt foreningen foredragsaften i København med tidligere overtandlæge fra 
Frederiksberg kommunale Tandpleje Lene Esmark.  Foredragets emne var børnetandpleje 
gennem 100 år. En spændende og interessant aften. Foredraget skulle have været gentaget i 
Århus, men måtte aflyses pga. for få tilmeldte.  

Der arbejdes på at holde et nyt foreningsmøde i starten af oktober 2012. 

Der afholdes i år EAPD-kongres i Strasbourg i maj måned med flere danske indlæg. Dorte 
Haubek er dansk councillor i denne organisation. Dansk Pædodontisk Selskab har i år uddelt 
et rejselegat til Ulla Kirkegaard og Anne Merete Palm til deltagelse i EAPD-kongressen. 

Der arbejdes stadig for at få etableret et speciale i Pædodonti i Danmark. Sven Poulsen sidder 
som repræsentant for Dansk Pædodontisk Selskab i det udvalg i Sundhedsstyrelsen, som skal 
undersøge mulighederne. Det ser dog ud til, at vejen kan blive både lang og trang.. 

DKTE er igen planlagt til at løbe af stablen i lyset af, at specialet ikke er lige om hjørnet. 
Første modul starter i august måned 2012.  

Dansk Pædodontisk Selskab har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal kigge på det 
neuropsykiatriske område. Arbejdsgruppen bliver todelt. Dorte Haubek vil i Århus nedsætte 
en lille arbejdsgruppe vedr. emnet sedering/GA ifm. tandbehandling af børn med 
neuropsykiatriske lidelser med deltagelse af  bl.a. overtandlæge Ole Hovgaard, ph.d.-
studerende Pernille Endrup Jakobsen og børnelæge Jonas Kjeldberg Hansen. I København 
nedsættes en lidt større gruppe, som skal foretage en litteraturgennemgang inden for området. 
Hanne Gaard bliver tovholder i København. Hurtigst muligt offentliggøres ovenstående på 
vores hjemmeside, så medlemmer, der har lyst, kan melde sig til dette arbejde.  



 

Sidst - men ikke mindst - er Dorte Haubek nyudnævnt professor i Pædodonti på Århus 
Tandlægeskole. Stort tillykke fra Dansk Pædodontisk Selskab med denne udnævnelse. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt 
 

3) Aflæggelse af regnskab og meddelelse af decharge 

Selskabet har en sund og god økonomi med fortsat mulighed for at tildele støtte til 
deltagelse i EAPD-kongresser. 

Regnskabet blev godkendt, og kassereren blev meddelt decharge 

4) 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. 

5) Valg til bestyrelsen. 

Jette Daugaard, Dorte Haubek og Hanne Gaards valgperiode udløb. Bestyrelsen foreslog 
genvalg af Jette Daugaard, Dorte Haubek og Hanne Gaard. Alle 3 blev genvalgt. 
 

6) Valg af to kritiske revisorer 

Agnethe Quist og Solveig Pedersen blev valgt. 

7) Eventuelt 

Ændring af indmeldelsesblanketten med forklaring af passivt og aktivt medlemskab samt 
medlemskab for studenter. 

Forslag til Case-dag. Kom med din case og få feedback. 

Dorte Haubek orienterede kort om hendes rolle som councillor i EAPD. Arbejdet består bl.a. 
i at informere de andre lande i EAPD om tandplejen i Danmark, deltagelse i councillor-møde 
vedr. efteruddannelse i Europa og i EAPD møder.  

 

 
 

 

Referent: Hanne Gaard 

 

 Sven Kreiborg   Ulla Kirkegaard

 Formand    Dirigent 


