
 

 

ODOS Generalforsamling 
  
 
Tirsdag d. 28. marts 2016 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov 
 
 Referat: 
 
1. Valg af dirigent: 
Leif Hansen er valgt. Generalforsamlingen er lovlig. 
 
2. Formandens beretning: 
Formanden lægger ud med en opsummering af årets begivenheder: der har i alt været 3 
medlemsmøder og én sommerudflugt: 
Ved første medlemsmøde fortalte læge Jerk W. Langer om sundhed, sygdom, ernæring og om den 
anti- inflammatoriske livsstil. Han er nu aktuel med "en kur der dur". 
Sommerudflugten gik til Nyborg slot, hvor vi hørte om Nyborg og Nyborg slots historie. 
Andet medlemsmøde blev afholdt i oktober. Her fortalte Lennart Jakobsen om æstetisk tandretning 
med ”Lite Wire ® ”. 
Tredje medlemsmøde omhandlede Plast og infraktioner af Søren Zedlitz her var rekordhøj 
tilmelding. 

 
Lasse Loebenstein har lavet en ny tilmeldingsformular til brug ved medlemsmøder og 
generalforsamlinger. Den synes at fungere godt, da formularen giver godt overblik over, hvem der 
er tilmeldt og, hvem der har betalt. 

 
 
3. Regnskab for 2016: 
Lasse Loebenstein fremlægger årets regnskab. Regnskabet vil snarest blive sendt til Odos´ revisor 
Max Greve for gennemlæsning. Alle udgifter og indtægter kører over netbank for bedre overblik.  
Regnskabsåret går fra 1.jan 2016 til 1. jan 2017, dog er der et mindre overlap i forbindelse med 
første medlemsmøde. 

Indtægter i alt …………………………………..98.300 kr 
Udgifter i alt …………………………………….82.938 kr 
Sum efter gebyrer: der er et overskud på…...14.412 kr 
Indestående i sparnord per 1/1 2016 ………154.585,57 

Egenkapitalen er nedbragt en smule.  
 
 
4.Valg til bestyrelsen. Peter Skyttegaard er på valg og genopstiller ikke: 
Tak for sekretærens gode arbejde i mange år. Der bliver peget på Sanne Barnkob som nyt 
medlem i bestyrelse. Sanne Barnkob er nu valgt til sekretær. 
 
5. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Max Greve fortsætter som revisor. Suppleant Bo Smidt Jørgensen genvælges. 
 
6. Fastlæggelse af kontingent for 2017: 
Kontingent på 500kr for medlemmer og for ægtefæller vedholdes. Medlemskab for pensionerede 
tandlæger skal fortsat være kontingentfrit. Godt 1. År er gratis, trækker flere nye og unge 
medlemmer til. 
 
8. Forslag til ændring af vedtægter, således at tandplejere kan deltage i enkelte udvalgte 
arrangementer, som vurderes at være til gavn for hele tandplejeteamet: 
Skal det være muligt for tandplejere at deltage i medlemsmøder i Odos? I dag er flg. synspunkter 
kommet frem: 

- Det er en god idé at tillade tandplejere at deltage til medlemsmøder, men der bør være en 
betaling per arrangement.  



 

 

- Klinikken bør som minimum være medlem af Odos. 

- Bør det være muligt for tandlæger, som ikke er medlem af Odos at deltage i medlemsmøder 
som gæst? Der bør dog være begrænsning for, hvor længe og hvor mange gange, man kan 
være gæst. Måske kun i en startperiode, hvorefter man bør blive medlem af Odos. 

- I vedtægterne står der, at man skal være medlem af tandlægeforeningen for at være medlem af 
Odos, men det er tandplejerne jo ikke, og hvad med de offentligt ansatte tandlæger? 

- Medlemmer skal være medlem af tandlægeforeningen, men gæster kan evt. få lov at deltage 
uden at være medlem. 

- Bør vi revurdere, om det skal være et krav at være medlem af tandlægeforeningen for at være 
med i Odos? Der er i dag ikke vedtaget noget endeligt, kan vedtages ved næste 
generalforsamling.  

 
 
9. Eventuelt: 
”Alt kan drøftes men intet kan vedtages”  
Bør vi aftale at sende blomster ved tandlæges død, evt. noget til efterladte børn? 
 
Faglighed og mulighed for socialt samvær samtidig virker godt! 
 
Odos har 117 medlemmer, mange passive. Oftest 20-30 som deltager til medlemsmøder. Rekord 
ca. 50. 
 
Oprindeligt skulle man arbejde eller være bosat i Odense for at være medlem af Odos, dette krav 
gælder ikke længere. 
 
 


