
 

Generalforsamling  

Dansk Pædodontisk Selskab  

  

Referat  

  

Generalforsamlingen blev afholdt på Park Hotel, Middelfart d. 21. marts 2019, kl. 16.15-17.00.  

  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Indkomne forslag Jensen 

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. Formandens beretning: 

Dorte Haubek, formand for Dansk Pædodontisk Selskab aflagde beretning: 

Der har i 2018/2019 været 5 medlemmer af bestyrelsen: formand Dorte Haubek, kasserer Jette Daugaard-

Jensen, sekretær Anne-Marie de Fønss, bestyrelsesmedlem Nuno Hermann og bestyrelsesmedlem Marie 

Louise Milvang Nørregaard. 

 

Bestyrelsen har udover bestyrelsesmøde i forbindelse med generalforsamling 22. marts 2018 afholdt 

bestyrelsesmøde 10. oktober 2018. Der er i årets løb bl.a. arbejdet med kursustilrettelæggelse og selskabets 

håndtering af persondataforordning og medlemsoplysninger. 

 

DPS har en god og sund økonomi, og antallet af medlemmer er p.t. 31, men stiger typisk i forbindelse med 

kursustilmelding. 

 

DPS har 23. marts 2019 afholdt Forårskursus med emnet ’Tandanomalier, herunder MIH’, med over 60 

deltagere. 

 

Internationalt: EAPD interim konference afholdes i Chania Kreta juni 2019. Pernille Hess er p.t. councilor, og 

deltager i councilormødet på DPS’s vegne. 

 

Vedr. arbejdsgruppen om EAPD-retningslinjer for brug af generel anæstesi: arbejdet er ikke færdiggjort, men 

søges muligvis genoptaget, når tid og arbejdsressourcer tillader det. 

 

Der er intet nyt vedrørende øvrige postgraduate aktiviteter eller om pædodonti-specialet. 

 

Marie Louise Milvang Nørregaard udtræder efter eget ønske af bestyrelsen og takkes for sin store indsats i 

DPS arbejdet gennem to valgperioder. 



 

3.Indkomne forslag: 

Der er ingen indkomne forslag 

 

4.Aflæggelse af regnskab og meddelelse af decharge 

Jette Daugaard-Jensen fremlagde regnskab, der blev godkendt med enkelte bemærkninger  

 

5.Vedtagelse af budget og kontingentsatser for medlemmer for det kommende år 

Budget af samme størrelse som 2018 blev vedtaget. Kontingentsats uændret 350 kr.om året 

 

6.Valg til bestyrelsen 

Der er genvalg af Nuno Hermann. Nyvalgt til bestyrelsen er Kirstine Juhl Thuesen 

 

7: Valg af kritiske revisorer 

Helle Ulv Ron og Eva Lauridsen er valgt som kritisk revisorer. 

 

8.Eventuel: 

Pernille Hess informerede som councilor om arbejdet og opgaverne i EAPD.  

 

Referent 

Anne-Marie de Fønss 

Sekretær, DPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


