
Generalforsamling 

Dansk Pædodontisk Selskab (DPS) 

Referat 

Generalforsamlingen blev afholdt på Park Hotel, Middelfart d. 2. november 2020, kl. 15.00. 

Tilstede var: Anne-Marie De Fønss, Kirstine Juhl Thuesen, Dorte Haubek, og på Zoom (pga. restriktioner ift. covid-

19) Nuno Hermann og Jette Daugaard-Jensen. 

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  

Kirstine Juhl Thuesen blev valgt til dirigent, da Pernille Hess ikke deltog. Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 

2: Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning blev aflagt ved DPS’s formand Dorte Haubek. 

Der er i år blevet været afholdt 4 bestyrelsesmøder over Zoom, bl.a. med drøftelse af kursusafholdelse, aflysning af 

forårsmødet 2020, programændringer, planlægning af nyt efterårsprogram 2020 og andre presserende sager grundet 

covid-19 i det forløbne år. Derudover har der været en del mail korrespondancer vedr. afklaring af diverse praktiske 

beslutninger og aftale med Hotel Park, Middelfart. 

• Der er p.t. 89 betalende medlemmer. 

• Saldo p.t. ca. 456.000kr. pr. 1. oktober 2020, hvilket er lidt højere end sidste år. 

• Vore kurser 

Forårsmødet 2020 blev aflyst, og der blev sat skitse op for nyt erstatnings-efterårsmøde, som dog 

også måtte aflyses grundet covid-19 pandemi.. 

Efterårets generalforsamling var planlagt med to foredrag ved ph.d.-studerende; igen lev aftalen 

med disse to foredragsholdere aflyst, da vi ikke modtog nogle tilmeldinger til generalforsamlingen. 

• Internationale møder o EAPD-konference blev afholdt virtuelt den 3.-4. Juli 2020.; Pernille Hess er pt. 

councilor, og deltog i councilor-mødet på DPS’s vegne. 

• Vedr. tidligere drøftelse om evt. opstart af arbejdsgruppe til revision af tidligere udarbejdet dansk 

retningslinje om brugen af generel anæstesi ved tandbehandling af børn og unge (fra 2005), så er der intet 

nyt i sagen. 



• Øvrige postgraduate aktiviteter og information om pædodontisk speciale - Intet nyt 

Bemærkning fra Anne-Marie De Fønss: 

- Kort drøftelse af kommuner som medlemmer, hvilket tidligere er drøftet og ikke muligt. 

- Udfordringer med opdatering af medlemslister/email-adresser.  

- Vanskeligt at vedligeholde medlemskartotek 

- Medlemmer skal være opmærksomme på selv at sende mailadresse, hvis de får ny mail 

adresse, da de ellers ikke kan nå medlemmerne med mails. 

- Vi sender denne besked om at opfordre medlemmer til at opdatere deres emailadresse for at 

information fra DPS kommer frem.  

3: Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag, men bestyrelsen foreslår en tilføjelse til vedtægterne, §9: Såfremt 

omstændighederne efter bestyrelsens vurdering nødvendiggør det, eller at forårsmødet må aflyses (fx ved 

forsamlingsforbud eller andet) kan generalforsamlingen afholdes elektronisk. 

Dette forslag blev vedtaget.  

4: Aflæggelse af regnskab 

Kasserer Jette Daugaard aflagde regnskab, og der blev meddelt decharge. 

5: Budget og kontingent 

Budget for 2020 blev vedtaget, og derudover blev det besluttet at fastholde den personlige kontingentsats på 350 kr. 

pr. år for nye medlemmer, mens nuværende medlemmer, der har indbetalt kontingent i 2020, holdes kontingentfri i 

2021. 

6: Valg til bestyrelsen: 

Jette Daugaard, Anne-Marie De Fønss og Dorte Haubek var på valg og blev genvalgt. 

7:  Valg af to kritiske revisorer 

Eva Lauridsen og Helle Ulv Ron blev genvalgt som kritiske revisorer for det kommende år. 

8: Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

Referent 

Anne-Marie de Fønss 


