Referat af generalforsamling i Dansk Pædodontisk Selskab
Torsdag den 6. april 2017, Park Hotel, Middelfart

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Pernille Hess blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
2. Bestyrelses beretning: v/Dorte Haubek
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende efter sidste generalforsamling:
Dorte Haubek, formand
Jette Daugaard-Jensen, kasserer
Nuno Hermann, menigt medlem
Marie-Louise Milvang Nørregaard, menigt medlem
Hanne Gaard, sekretær
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 14. juni
2017. Mødet blev afholdt på Videncenteret, Rigshospitalet. Derudover er der afholdt et
telefonmøde tirsdag den 21. februar 2017.
I det forgangene år har bestyrelsen, udover planlægning af kursusaktivitet, arbejdet med:
Udformningen af en ny hjemmeside, som er klar til brug i løbet af sommeren 2017.
Udformning af en DPS-mailsignatur til brug ved foreningens mailkorrespondancer.
Opdatering af medlemskartoteket.
Overflytning af regnskab til kasserer, Jette Daugaard Jensen
Udarbejdelse af retningslinje for hvilke udgifter, som dækkes af DPS.
DPS økonomi
Saldo er 380.612 ,- kr. pr. 1. januar 2017. Foreningen har en god og sund økonomi. Der er
kommet en del nye medlemmer til de sidste måneder. Medlemstallet er ca. 80.
Kursusaktivitet i Dansk Pædodontisk Selskab
Dansk Pædodontisk Selskab har haft tre kursusaktiviteter siden sidste generalforsamling.
Der blev afholdt caseaften i efteråret 2016 med arrangement både i Aarhus og København.
Begge steder var der et pænt fremmøde på ca. 20 personer, som engageret deltog i gode,
faglige diskussioner.

Fredag den 13. januar 2017 satte selskabet fokus på temaet” Flygtningebørn og
tandbehandlingsbehov” ved et møde afholdt på Aarhus Universitet. Mødet var rigtigt godt
besøgt med ca. 110 deltagere.
Forårsmødet 2017, som blev afholdt i Middelfart i forbindelse med den netop overståede
generalforsamling, samlede ca. 80 deltagere. Mødet dækkede emnerne: Hall teknik,
endodontisk behandling i det temporære tandsæt, pladsholdere og ekstraktions-behandling.
Internationale møder
EAPD afholder interim møde i Torino, Italien den 20. – 22. april 2017. Emnet for mødet er
“Local Anaesthesia in Paediatric Dentistry”. Pernille Hess er councillor for Danmark og
deltager på foreningens vegne i councillormøder og repræsenterer Danmark i en workshop.
Diverse
Revision af retningslinjerne for tandbehandling i generel anæstesi er endnu ikke færdiggjort;
videre drøftelse vil ske på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Der er intet nyt vedr. øvrige
postgraduate aktiviteter og etableringen af et dansk pædodntisk speciale.
3. Vedtægtsændring
Det indkomne forslag vedr. vedtægtsændring vedtages. Forslaget til ændringen er udsendt til
medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. De reviderede vedtægter
udsendes sammen med referatet fra generalforsamlingen 2017.
4. Aflæggelse af regnskab og meddelelse af decharge
Regnskabet blev godkendt, og kassereren blev meddelt decharge. Selskabet har en god og
sund økonomi, og det besluttes fortsat at udbyde to rejselegater på hver 5000,- kr. hvert andet
år ved EAPD kongresserne. Rejselegaterne kan søges af medlemmer af selskabet, som ønsker
at præsentere abstrakts i forbindelse med møder i EAPD.
5. Kontingentsatser
Vedtagelse af budget og kontingentsatser for det kommende år. Kontingent uændret kr. 350,-.
Kontingent for seniormedlemskab 175,- kr.
6. Valg til bestyrelsen
Valgperioden for Nuno Vibe Hermann og Marie Louise Milvang Nørregaard udløber.
Bestyrelsen forslog genvalg. Begge blev valgt.

7. Valg af kritiske revisorer
Overtandlæge Eva Lauridsen og netværksleder, tandlæge Gro Haukali blev valgt.

8. Eventuelt:
Intet til eventuelt.
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