
Vedtægter for 

Dansk Pædodontisk Selskab 

vedtaget på Selskabets stiftende generalforsamling i Odense d. 12. marts 1999. 

Ændret på generalforsamlingen d. 19. maj 2008 

Ændret på generalforsamlingen d. 27. marts 2009 

Ændret på generalforsamlingen 14. april 2011 

§ 1. 

Selskabets danske navn er “Dansk Pædodontisk Selskab” og dets engelske navn er “Danish Society 

of Pediatric Dentistry”. 

Selskabets hjemsted er formandens arbejdsadresse. 

§ 2. 

Selskabet har til formål at fremme den faglige udvikling af pædodontien. 

Selskabet definerer pædodonti som en tværgående klinisk disciplin, der applicerer viden fra 

odontologi, medicin og samfunds- og adfærdsvidenskaber til fremme af oral sundhed og løsningen af 

odontologiske problemer hos børn og unge på såvel individuelt som kollektivt niveau.  

Selskabet respekterer i sit virke principperne i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder som vedtaget 

af FN’s generalforsamling den 20. november 1989 og som tiltrådt af Danmark den 19. juli 1991. 

§ 3. 

Selskabet skal medvirke til at fremme forståelsen af børne- og ungdomsårenes fysiske, psykiske og 

sociale egenart. 

På denne baggrund skal selskabet medvirke til 

at fremme oral sundhed hos børn og unge 

at fremme høj kvalitet af diagnostik, forebyggelse og behandling af tand-, mund- og 

kæbesygdomme samt anomalier hos børn og unge. 

§ 4. 

Selskabets opgaver er 

at stimulere forskning indenfor pædodontien 

at formidle pædodontisk specialviden til tandlæger, der virker med børne- og ungdomstandpleje 

at fremme vidensbaseret børne- og ungdomstandpleje 

at fremme implementering af nye metoder inden for børne og ungdomstandpleje 



at formidle kontakt til internationale, videnskabelige pædodontiske miljøer herunder European 

Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) og International Association of Paediatric Dentistry 

(IAPD) 

at udpege den danske councillor til EAPD’s council (repræsentantskab)  

at udvikle formaliserede efteruddannelsestilbud i pædodonti på internationalt niveau 

at fremme kontakt til tilgrænsende fagområder indenfor odontologi, medicin, adfærdsvidenskaber 

og andre relevante fagområder. 

§ 5. 

Selskabets bestyrelse består af en formand, en sekretær, en kasserer og to menige medlemmer. 

Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad 

gangen på generalforsamlingen af og blandt selskabets aktive medlemmer. Genvalg til bestyrelsen kan 

finde sted. 

Ved nyvalg af den samlede bestyrelse vælges formanden og et bestyrelsesmedlem for to år. De øvrige 

vælges for et år, således at der hvert år herefter er 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Formand og kasserer tegner i fællesskab selskabet. 

§ 6. 

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg. 

§ 7. 

Som aktive medlemmer kan optages tandlæger, der ved deltagelse i Selskabets arbejde ønsker at højne 

deres pædodontiske kompetence. 

Aktive medlemmer forventes at bidrage til opfyldelse af Selskabets formål gennem vidensindsamling 

indenfor det pædodontiske fagområde, f.eks. deltagelse i studiegrupper, læsning og sammenfatning af 

litteratur, udarbejdelse af Selskabets kliniske retningslinier, medvirken ved gennemførelse af 

systematiske undersøgelser og mindre projekter, etc. 

Seniormedlemskab kan opnås ved pensionering og mindst 10 års medlemskab som aktivt medlem. 

Ansøgning om seniormedlemskab indgives til bestyrelsen. Seniormedlemmer betaler 50% kontingent 

og 50% ved arrangementer. 

§ 8. 

Som passive medlemmer kan optages alle, der er interesserede i eller arbejder med pædodonti eller 

dertil relaterede fagområder. 

§ 9. 

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i 

forbindelse med selskabets forårskursus. 



Aktive medlemmer er stemmeberettigede og valgbare. Passive medlemmer og seniormedlemmer har 

taleret, men ikke stemmeret. 

 

 

§ 10. 

 

Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel. Dagsorden for generalforsamlingen 

skal indeholde følgende punkter: 

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 aktive og passive medlemmer for det kommende år 

6. valg til bestyrelsen (formand/medlemmer) 

7. valg af to kritiske revisorer 

8. eventuelt. 

 

§ 11. 

 

Selskabets regnskaber føres og opgøres pr. kalenderår. Regnskabet revideres af to kritiske revisorer 

valgt på generalforsamlingen blandt selskabets aktive medlemmer. 

 

§ 12. 

 

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen inden 

udgangen af januar måned. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelse til 

generalforsamling. 

 

For at kunne vedtages skal forslag til vedtægtsændringer opnå 2/3 majoritet blandt de fremmødte 

stemmeberettigede eller opnå simpel majoritet på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

 

§ 13. 

 

Forslag om opløsning af selskabet skal indsendes til bestyrelsen inden udgangen af januar måned. 

Forslaget udsendes til medlemmerne senest tre uger før generalforsamlingen. 

 

Vedtagelse forudsætter 3/4 majoritet hos de fremmødte stemmeberettigede. 

 

Ved selskabets opløsning skal selskabets midler anvendes til fremme af forskning indenfor 

pædodonti. Til dette formål overlades midlerne til TNL’s forskningskonto eller anden tilsvarende 

instans efter generalforsamlingens beslutning. 


