
 

 

ODOS Generalforsamling 

 

 

Tirsdag d. 13 marts 2018 kl. 18.00 på Restaurant Næsbyhoved Skov 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent: Keld er valgt 

 

2. Formandens beretning:  

 

Året har budt på 4 gode medlemsmøder: 

1. Helle Lindtoft. Foredrag om OR. 34 deltagere 

2. Sommerudflugt til Great Northern Golf Resort. 51 deltagere 

3. Jan Thomsen. 75 deltagere 

4. Henrik Leslye. ”Den positive vinkel”. 30 deltagere 

 

Snak om at lægge referat og noter ud til alle medlemmer af Odos, så alle 

har glæde heraf. 

Foreningens fremtid: mange nye og unge er kommet til, tegner lyst. 

 

Spørgsmål/kommentarer til formandens beretning: 

Max: Få brugt de penge, der står i foreningen. Skal ikke være en bank. Evt. 

Reducere til ca. halvdelen af beløbet. Skal være til gavn for alle i 

foreningen. Evt. Til mere dyre kursusholdere. 

Christina: Evt. Afholde fest for nogle af pengene, som er gjort tidligere i 

foreningen. 

Keld: Hjemmesiden er inaktiv siden 2016. Der mangler en til denne post. 

Referater fra alle møder bør lægges ind.  

Lasse: Vi skal have afgjort om hjemmesiden skal være aktiv eller ej. 

Christina: Ønsker hjemmesiden er aktiv især i forhold til rekruttering af 

nye unge medlemmer. Evt. er der behov for en 4. Person, der kan varetage 

denne post? 

Dato for kommende arrangementer bør stå opdateret på hjemmesiden. Evt. 

bør der oprettes en Facebook side. 

Leif: Evt. kan der ansættes en professionel til opdatering af hjemmesiden. 
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Ulrik: Det er ikke den store opgave at opdatere hjemmesiden, referaterne 

foreligger allerede. Bestyrelsen lover at løfte opgaven på den ene eller 

anden måde.  

 

 

3. Regnskab for 2017 

Alt foregår over netbank. Der har generelt i år været et større antal 

deltagere til medlemsmøderne end tidligere, hvilket har øget indtægter. 

Årets resultat samlet: – 4066. (se separat Regnskab 2017) 

 

4. Valg til bestyrelse: Ulrik Nørregård og Lasse Loebenstein er på valg og 

modtager genvalg. 

Begge personer genvalgt enstemmigt og med klapsalver. 

 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Max og Leif fortsætter som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

 

6. Fastlæggelse af kontingent for 2018 

Samme kontingent vedtages. 

 

7. Eventuelt 

Christina: Sommerudflugt ligger samtidig med FDI, kan det rykkes? 12 

tandlæger fra Fyn deltager. Starter i år 30. august. 

 

Hvad skal der til for at erhverve nye medlemmer: evt. spisning på anden 

restaurant, hvor man kan vælge at tage med videre eller ej. Måske en fest 

ikke fanger de unge.   

Evt. Nytårskur, med reception først.  

Mange unge er mest draget af de faglige møder, hvilket afspejler sig i 

deltagerantal ved de faglige medlemsmøder. 

Godt med aktivitet, hvor man rystes mere sammen inden middag, således 

at man kommer til at tale med flere forskellige personer.  

 

Antal odos-medlemmer: 110 

 

 

 
- Af Sanne Barnkob 

 
 



 

 

 


