Referat
Odos, Generalforsamling 2019
Antal deltagere: 20
1. Valg af dirigent: Kjeld er valgt.
2. Formandens beretning v. Ulrik Nørregård:
I vores nutidige samfund stilles der flere og flere krav til vores fag. Samtidig er vores overenskomst blevet
opsagt. Der er således sket meget på vores område i det seneste år. For Odos har det dog været et godt år
med god tilslutning og fin opbakning til arrangementer. Odos har valgt ikke at beskæftige sig med de mange
forandringer og den manglende overenskomst men i stedet holdt fokus på det faglige. Vi har haft faglige
oplæg af Hanne Hintze, Lene Baad Hansen og Christian Jacobsen fra OUH. Årets sommerudflugt blev fejret
på Odense Å med efterfølgende middag på Carlslund.
Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvem der må deltage i Odos arrangementer. Vi er enige om, at kun
medlemmer må deltage, men at alle er velkomne til at blive medlem, eneste krav er, at man er tandlæge.
3. Kommentarer/alles ord:
Det blev diskuteret, om man skal være medlem af tandlægeforeningen for at være medlem af odos. Ifølge
vedtægterne for odos er dette ikke et krav. Der blev givet udtryk for tanken om, at odos er et fagligt
fællesskab uafhængig af, hvilken forening, man er medlem af. Især da flere tandlægekredse er uddøende,
bør odos være for alle, fx som en slags erstatning for det gamle ”kreds 4”. Dog blev der samtidig givet
udtryk for, at vi i odos skal være opmærksomme på, hvor mange vi fysisk kan administrere og, hvad vi har
kapacitet til. Mister vi intimiteten, hvis møderne bliver for store? Evt. skal der være et først til mølle
princip? Dog vil der nok være en naturlig begrænsning for, hvor mange der vil deltage en tirsdag aften for
et oplæg af kortere varighed. Som det er lige nu, er Odos snarere en forening for tandlæger på Fyn og ikke
kun Odense med ca. 50 % deltagere fra Odense og 50 % fra omegn.
Antallet af nye medlemmer i foreningen de sidste par år har været meget lavt. Evt. er det fordi mange
nyuddannede tandlæger hurtigt tager tilbage til Århus eller København. Odos bør i den forbindelse sende
en informations-mail til alle medlemmer og huske dem på, at første år er gratis for nye medlemmer.
Ansætter man en ny tandlæge på sin klinik, bør man oplyse vedkommende om muligheden for at blive
medlem.
Der er lige nu registreret 114 medlemmer i Odos. Heraf er godt lige under 100 betalende medlemmer.
Vi fortsætter som hidtil i forhold til skattevæsenet.
4. Regnskab: Årets resultat – 9.095,69kr (se Odos regnskab 2018 for detaljer).
5. Valg til bestyrelse: Sekretær Sanne Barnkob er på genvalg og vælges. Max genvælges til revisor og
Leif genvælges som revisorsuppleant.
6. Kontingent fastholdes på 500kr
7. Dirigent klokke:
Odos overdrages en dirigentklokke fra Dansk Tandlægeforening 4. kreds.
Den 7. maj 1933 blev klokken skænket til dansk tandlægeforening 4.kreds af hovedforeningen i
anledningen af dennes 30års jubilæum. Inge Marie har som formand i dansk tandlægeforening 4. kreds

været med til at lukke 4. kreds. I den forbindelse blev det besluttet at skænke klokken til Odos, så denne
kan leve videre i rigtig ånd.
8. Eventuelt:
Bør formuen i Odos bruges. Nogle mener formuen bør nedbringes, andre giver udtryk for, at formuen er af
passende størrelse i forhold til evt. uforudsete udgifter. Bestyrelsen medgiver, at der skal være en vis buffer
men at formuen bør nedbringes evt. med en sommerfest, med nedsat kontingent eller dyrere
foredragsholdere. For at imødekomme dette øjeblikkeligt afslutter formanden generalforsamlingen ved at
kalde til middag og tilbyde alle 2 genstande per deltager 

Af Sanne Barnkob

