
Referat
Generalforsamling i Dansk Pædodontisk Selskab, Zoom

18. Marts 2021
Kl 15.15-16.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3: Indkomne forslag, se under eventuelt
4. Aflæggelse af regnskab og meddelelse af decharge
5. Vedtagelse af  budget og kontingentsatser for det kommende år(2021 er kontingentfrit)
6. Valg til bestyrelsen: Nuno Hermann og Kirstine Juhl Thuesen er på valg; begge er villige til
genvalg
7. Valg af to kritiske revisorer
8. Eventuelt, herunder drøftelse af det danske engagement i EAPD og valg til EAPD

1: Valg af dirigent
Formand Dorte Haubek bød velkommen til generalforsamlingen. Foruden bestyrelsen deltog 3
medlemmer, herunder Pernille Hess der blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2:Formandens beretning v. DPS formand Dorte Haubek:
Bestyrelsens arbejde:
Rollefordeling :
5 bestyrelsesmedlemmer: Dorte formand, Jette kasserer og Anne-Marie sekretær er ikke på
valg; Nun bestyrelsesmedlem og Kirstine bestyrelsesmedlem er på valg.

Arbejdsform
Der afholdes årligt 1 generalforsmling og. 2-3 bestyrelsesmøder.
I det forgangne år har vi primært afholdt bestyrelsesmøderne som Zoom-møder, og har også
“mødtes” virtuelt lidt hyppigere, og havde et udvidet bestyrelsesmøde i efteråret 2020  der var
kombineret fysisk(Park hotel i Middelfart)/Zoom.
Covid 19 har præget foreningens og  bestyrelsens arbejde, da større forsamling m.v. har været
udelukket. Derfor har en del af bestyrelsens arbejde desværre også bestået af aflysninger,
ligesom ikke alle aftaler har kunnet flyttes.
Ud over Covid relaterede emner har vi bl.a.også drøftet hvor vi vil hen med DPS,
arbejdsgrupper, mulighederne for etablering af nordisk netværk, selskabets 25 års jubilæum i
2024, økonomi og endelig specialemuligheder.

DPS økonomi



Selskabet har en sund økonomi.Saldo er ca. 450.000 kr. pr. 1. februar 2021.Selskabet har for
nuværende er ca. 64 betalende medlemmer.. Der er aftalt kontingentfrihed i 2021 grundet
Corona  pandemien og nedsat aktivitet.

Vore kurser
Forårets generalforsamling var planlagt med to foredrag ved ph.d.-studerende –men disse
måtte desværre aflyses p.g.a. indtrufne omstændigheder.
Efterårsmøde den 4. november 2021 på Hotel Park i Middelfart er under
planlægning.
Selskabet har drøftet muligheder for et styrket fælles nordisk samarbejde.Overvejelser om dette
i form af pædodontisk netværksdannelse arbejder Nuno Hermann og Dorte Haubek  videre
med.
Internationale møder
Ingen deltagelse i 2021, udover overtandlæge Pernille Hess (EAPD councillor).

Øvrige postgraduate aktiviteter og information om pædodontisk speciale -

Formandens beretning drøftedes og blev godkendt.

3: indkomne forslag
Se under eventuelt

4:Aflæggelse af regnskab v. kasserer Jette Daugaard Jensen:
Se vedhæftede
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

5: Budget for 2021 og fastlæggelse af kontingent
Budget uændret - der planlægges afholdelse af et efterårskursus 2021.

Bestyrelsen har tidligere beslutttet at 2021 er kontingentfrit for de medlemmer, der har betalt i
2020, p.g.a. manglende  aktivitet grundet Corona. Kontingentsatsen er uændret 350 kr. for nye
medlemmer.

Selskabet forventer at skulle afholde store udgifter i forbindelse med selskabets 25-års
jubilæum i 2024. Dette forventes fejret/afholdt som et fællesnordisk arrangement. Muligheden af
at søge fondsmidler hertil drøftedes.

6: Valg til bestyrelsen
Nuno Hermann og Kirstine Juhl Thygesen blev genvalgt til bestyrelsen

7: Valg af kritiske revisorer
Eva Lauridsen og Helle Ulv Ron genvalgtes som henholsvis revisor og revisor suppleant.



8: Eventuelt:
Her drøftedes det danske engagement i EAPD. Der mangler p.t. Danske medlemmer i EAPD.
Det blev besluttet at forholdene omkring EAPD tages op på efterårsmødet 2021.

Her blev også mulighederne for at få et dansk speciale i Pædodonti drøftet, og bestyrelsen blev
pålagt at undersøge, hvad der skal til for at få genstartet processen  vedr. etablering af
Pædodonti- speciale.

Vedr. valg af councillor til EAPD: Pernille Hess er fortsat councillor i 2 år endnu (valgt for ialt 6
år). Councillor udpeges af foreningen jvf. Vedtægterne.

Referent
Anne-Marie de Fønss
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