
GENERALFORSAMLING 30.JUNI 2020 

Antal deltagere: 10 

Denne gang med håndsprit og uden håndtryk og en del måneder forsinket. Causa: Covid19. 

 

1. Valg af dirigent. Keld er valgt. Forsamlingen er forsinket, skulle have været afholdt i marts, ingen 

indvendinger mod afholdelse d.d. 

 

2. Formandens beretning v. Ulrik Nørregaard. 

Ved forrige generalforsamling i marts 2019 fik vi overrakt klokke fra Fyns tandlægeforening.  

Det første faglige møde efter generalforsamlingen var foredrag med Michael Lindtoft. Emnet var 

endodonti, og arrangementet var meget velbesøgt. 

Årets sommerudflugt gik til Europas største bisonfarm Ditlevdal til rundvisning og dyst i forskellige 

discipliner. Efterfulgt af middag.  

Næste faglige møde blev afholdt i oktober. Vores foredragsholder var Jacob Slavensky. Emnerne var Det 

kompromitterede tandsæt og det slidte og syreskadede tandsæt. Her var masser af praktiske tips og 

redegørelser om undersøgelser. 

I januar havde Odos besøg af Esben Aagaard. Oprindeligt skulle vi samme dag have hørt om Rice above 

Cebu, som dog desværre blev aflyst pga. sygdom. Esben Aagaard havde dog intet problem med at udfylde 

tiden alene. Emnerne var amotio, rodresektion og TMJ, hvor især den nonkirurgiske tilgang og diagnostik 

var i fokus. Mulighed for henvisning til Esben blev klarificeret.  

Overordnet set, er mange af vores foredragsholdere gode til at tillade deling af slides på Odos hjemmeside, 

hvilket kommer os alle til gode.  

I marts måned skulle årets generalforsamling have været afholdt. Denne blev udskudt grundet Covid 19. 

Bestyrelsen har i år besluttet, at sommerfesten udgår dels pga. fortsatte begrænsninger i muligheder for 

sammenværd og, da mange måske allerede er booket med andre udskudte arrangementer, som tidligere 

på året ligeledes er blevet aflyst.  

I foreningen glæder vi os til resten af 2020 og 2021.  Meget er i den sidste tid gået op i corona-restriktioner. 

Nu glæder vi os til igen at få fokus på fagligheden, hvilket vi håber Odos kan være medvirkende til. 

Bemærkninger: ingen. 

 

3. Regnskab for 2019 

Se regnskabs-bilag. Alle fremmødte deltagere har fået bilag uddelt med tal for år 2015 til 2019. Heraf 

fremgår, at mødegebyrer er en anelse lavere end tidligere 2 år, bl.a. pga. lidt billigere arrangementer. 

Udgifter til bestyrelsesmøder/vin etc. er lavere end tidligere, skyldes især at bestyrelsesmiddagen blev 

afholdt i jan, hvorfor denne post tilskrives næste års regnskab. Årets honorar til foredragsholdere er lavere 

end normalt. Pga. negative renter er der en mindre renteudgift. Året resultat er 15.547,33. dvs. 

indestående er vokset til 172.633,21. 



 

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

Ulrik Nørregård er genvalgt. 

Lasse Loebenstein er genvalgt.  

 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant. Max er genvalgt. Suppleant er Bo Smith Jørgensen (pensioneret 

tandlæge, men vi er enige om, han kan fortsætte). 

 

6. Fastlæggelse af kontingent for 2021 

Enighed om at bevare kontingentet på 500, men når muligt, skal vi gøre medlemsmøderne lidt billigere. 

Ved kontingentudsendelse bør vi påminde medlemmer om, at det som nyt medlem er kontingentfrit det 

første år.  

 

 7. Eventuelt herunder drøftelse af overskuddets anvendelse. 

Bør vi få foredragsholdere til, som er dyrere?   

Jan Thomsen har tidligere holdt foredrag i Odos. Det kunne være oplagt at invitere ham igen, da han synes 

aktuel og med flere mulige foredragsemner.  

Dårlig akustik i det store lokale, ofte mere hyggeligt ved lidt mindre arrangementer. Bør vi overveje andet 

lokale ved så stor tilmelding? 

Kunne generelt være spændende at afprøve andre lokalisationer. Kom gerne med forslag. Fx Odin 

havnepark. Alfred og Kamilla. 

Vi tager meget gerne imod forslag til kursusemner eller kursusholdere. Flg. Emner/foredragsholdere blev 

efterspurgt: 

- Annette, tidligere ansat ved Novo nordisk, ph.d., nu selvstændig, har forsket i alternativ kost til 

diabetespatienter.  

- Oral patologi og slimhindelidelser. Peter Marker? Vigtigt at gøre interessant og relevant.  

- Ledelse og kommunikation.  Gerne hvor emnet gøres interessant for både klinikejere, 

overtandlæger og ansatte tandlæger. Fx søg foredragsholdere igennem Athena. Forslag kunne 

være Albæk(?) fra mads og monopolet.  


