
Referat af generalforsamling i Dansk Pædodontisk selskab d. 9. juni 2022 på Park Hotel i 
Middelfart 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Indkomne forslag; Der er p.t. et forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at det er muligt at søge 

om tilskud for selskabets medlemmer til deltagelse i kongres, hvis man har antaget kongresbidrag 
og deltagelsen ikke er dækket andet steds fra. 

4. Aflæggelse af regnskab og meddelelse af decharge 
5. Vedtagelse af budget og kontingentsats for det kommende år 
6. Valg til bestyrelsen: Jette Daugaard-Jensen, Dorte Haubek og Anne-Marie de Fønss er på valg, og 

Kirstine Juhl Thuesen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Jette Daugaard- Jensen er villig til at 
modtage genvalg; Dorte Haubek og Anne-Marie de Fønss ønsker ikke at modtage genvalg. 

7. Valg af kritiske revisorer 
8. Eventuelt 

 

Tilstede: Der var afbud fra selskabets formand Dorte Haubek. Udover den resterende bestyrelsese 
bestående af Jette Daugaard-Jensen, Nuno Vibe Hermann, Kirstine Juhl Thuesen og Anne-Marie de Fønss 
deltog 9 af selskabets medlemmer. 

 

Referat: 

Ad 1: Bestyrelsen foreslog Pernille Hess som dirigent, hvilket blev vedtaget. Dirigenten konstaterede at der 
var rettidigt indkaldt til generalforsamling. 

Ad 2: På bestyrelsens vegne forestod Anne-Marie de Fønss formandens/bestyrelsens beretning:  

Formandsberetning ved Dansk Pædodontisk Selskabs bestyrelse dentorsdag 9/6, 2022, Hotel Park 
Middelfart: 

DPS bestyrelse: 

5 bestyrelsesmedlemmer (Jette, kasserer – på valg; Anne-Marie, sekretær – på valg; 
Nuno,bestyrelsesmedlem – ikke på valg; Kirstine, bestyrelsesmedlem – ikke på valg; Dorte,formand – på 
valg) 

 

Det forgangne år: 

I år har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder online ved brug af Zoom, bl.a. med drøftelse af 

planlægning af generalforsamling online, planlægning af forårsmødet 2022, drøftelse vedr. 



skift til ny EAPD councillor, samt andre til selskabet indkomne opgaver, fx at bidrage ved et møde afholdt af 
Styrelsen for Patientsikkerhed om revision af fokuspunkter ved kommendtilsyn på behandlingssteder. Anne 
Marie de Fønss deltog i mødet i København i april 2022 

 

Medlemstal og økonomi 

Saldo henvises til pkt 4. medlemstal: for nærværende 59 betalende medlemmerbetalende. Der blev aftalt 
kontingentfrihed i 2021 grundet Corona pandemien og nedsataktivitet, normal betaling igen fra år 2022. 

 

Forårskursus 22:  

Forårskurset det er blevet til et forsommerkursus blev afholdt på Parkhotel  lige inden denne 
generalforsamling med fokus på caries  blandt udsatte børn og unge. Der var over 70 tilmeldte til dette 
kursus. 

 

Internationalt. 

Et antal legater (3 stk) ifm. ansøgning  med det formål at præsentere igangværende forskning ved det 
kommende EAPD-møde i Lissabon, Portugal er uddelt. Derudover deltager overtandlæge Pernille Hess 
endnu et år som EAPD councillor. En ny councillor er fundet til nu at afløse Pernille Hess. Det er 
overtandlæge Helle Ron, Fredericia Kommunale Tandpleje. Helle har sagt ja til at påtage sig councillor 
opgaven i en fremadrettet 4-årig periode.Der har i bestyrelsen været overvejelser om tiltag med henblik på 
større nordisk samarbejde omkring den faglige udvikling af pædodontien (netværk), men der er ikke taget 
konkrete skridt.   

Der var ingen bemærkninger til beretningen. Pernille Hess blev takket for sin indsats som councillor 

 

Ad 3:Indkomne forslag 

Bestyrelsens forslag som nævnt i dagsordnen blev drøftet. Forslaget blev vedtaget med en ændring i 
ordlyden, således at denne bliver: 

”Det er muligt at at søge om tilskud for selskabets medlemmer til deltagelse i kongres eller lignende, hvis 
man har antaget kongresbidrag og deltagelsen ikke er fuldt dækket  andet steds fra” 

 

Ad 4:Selskabets kasserer aflagde regnskab og dette blev godkendt. 

 

Ad 5: Generalforsamlingen besluttede uændret kontingent 350 kr. Årligt. 

Ad 6: Der skulle vælges 4  medlemmer til bestyrelsen, tre for 2 år og en for 1 år. Bestyrelsen foreslog nyvalg 
af Hanne Gaard, Cæcilie Basse Reinholdt og Marie Louise Milvang. Derudover genvalg af Jette Daugaard-
Jensen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.  



 

Ad 7: Eva Lauridsen og Helle Ulv Ron genvalgtes som kritiske revisorer. 

Ad 8: Eventuelt: 

Pernille Hess gjorde som afgående councillor opmærksom på, at der er for få medlemmer registreret i EAPD 
( under 5). Pernille lovede at undersøge det nærmere, da det ikke er helt i overensstemmelse med 
bestyrelsens opfattelse. 

Da der i forbindelse med tilmelding til kurser i DPS af og til indmeldes medlemmer i foreningen, uden at 
relevante oplysninger, herunder mailadresser m.m. følger med, opfordres bestyrelsen til bl.a. at undersøge 
om kommunalt medlemsskab af DPS er en mulighed. 

Kommentar fra Nuno: DPS følger udviklingen vedr. evt. mulighed for specialer pga. nyt EU-direktiv som 
kræver samme uddannelsesmuligheder i alle EU-lande. 

Referent 

Anne-Marie de Fønss 

 

 


