
Generalforsamling 
Dansk Pædodontisk Selskab 

 
Referat 

 
Generalforsamlingen blev afholdt på Park Hotel, Middelfart d. 22. marts 2018, kl. 16.30-17.30. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Indkomne forslag 
4. Aflæggelse af regnskab og meddelelse af decharge 
5. Vedtagelse af budget og kontingentsatser for medlemmer for det kommende år 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af to kritiske revisorer 
8. Eventuelt 

 
1: Valg af dirigent  
Pernille Hess blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2: Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning blev aflagt ved formand Dorte Haubek. 
Der er været afholdt 3 bestyrelsesmøder, både fysiske møder og et telefonmøde. 
Der er p.t. 43 betalende medlemmer, men der er endnu ikke udsendt rykkere ift. kontingentopkrævning for 
2018. 
Der har i 2017 været afholdt 2 efterårsmøder, et i Århus og et i København. 
Mødet i København blev afholdt som en case-aften, og mødet i Århus blev afholdt i Århus Kommunale 
Tandplejes lokaler med emnet dento-alveolær kirurgi. Dorte Haubek, Anni Birgitte Grønbæk og 
specialtandlæge i kirurgi Thomas Urban forstod programmet med tre indlæg (ca. 75 deltagere). Derudover 
er der i 2018 afholdt forårsmøde (d.d.) og generalforsamling (d.d.). 
Der er p.t. ingen aktive arbejdsgrupper, men arbejdsgruppen vedr. Retningslinjer for behandling af børn 
og unge i GA afventer. 
Der er pt. intet nyt vedr. specialet i pædodonti. 
 
3: Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
4: Aflæggelse af regnskab 
Kasserer Jette Daugaard aflagde regnskab, og der blev meddelt decharge. 
 
5: Budget og kontingent 
Budget for 2018 blev vedtaget, og man fastholdt kontingentsats på 350 kr. pr. år. 
 
6: Valg til bestyrelsen: 



Jette Daugaard og Dorte Haubek var på valg og blev genvalgt. 
Der var nyvalg af Anne-Marie de Fønss. 
 
7:  Valg af to kritiske revisorer 
Eva Lauridsen og Helle Ulv Ron blev valgt som kritiske revisorer for det kommende år. 
 
8: Eventuelt 
Det blev foreslået, at det skulle undersøges om kontingent m.v. kan overføres via Mobilepay. Kassereren 
Jette Daugaard Jensen undersøger dette. 
Repræsentation i EAPD drøftedes, herunder også om DPS evt. skulle prøve at byde ind vedr. afholdelse 
af EAPD kongres i Danmark, evt. som selvstændigt DPS initiativ i forbindelse med DPS’ 25-års jubilæum. 
 
 
Referent 
Anne-Marie de Fønss 
 
 
 
 


