
 
 

Referat 
Region Hovedstadens Tandlægeforening holdt generalforsamling 2. oktober 
2019 på Pharmakon i Hillerød med skypemøde til 10 medlemmer, der deltog i 
generalforsamlingen fra Bornholm. Generalforsamlingen startede klokken 17.50 
efter Flemming Jensen-prolog. Velkomst og et minuts stilhed for foreningens 
afdøde ved formand Peter Østergaard 

1 Valg af dirigent 
Advokat Tina Øster Larsen valgt. 

 

2 Valg af to valgmedhjælpere 
Bestyrelsen foreslog, at der valgtes fire (i stedet for to) valgmedhjælpere i Hillerød samt en på 
Bornholm. Henrik Lytsen, Steffen Furstrand Lauritzen, Mia Gram og Jens Benzon Bang valgt i 
Hillerød. På Bornholm valgtes Kent Mortensen som valg- og dirigent-medhjælper. 

 

3 Mundtlige beretninger 
Formand Peter Østergaard gennemgik RHTF’s anliggender i det forløbne år og knyttede kom-
mentarer til både lokal- og storpolitik i Tandlægeforeningen. Tandlæger befinder sig netop nu i 
brændingen, derfor er det vigtigt på alle planer at være i kamptræning, pointerede han blandt 
andet. 

 

4 Debat om beretningerne 
Ingen havde kommentarer til beretningen, der blev godkendt. 

 

5 Regionens tandlægevagter 
Efter et par indledende kommentarer fra tilsynsførende Per Guldbæk fra Tandlæge-
vagten på Oslo Plads gennemgik revisor Per Larsen resultatet for 2018 plus budget 
2020. Efterfølgende havde Steen Overgaard Larsen lejlighed til at gennemgå 
økonomien i vagten i Hillerød. Peter Østergaard oplæste en status fra Hanne 
Jørgensen fra vagten på Bornholm. Alle beretninger blev taget til efterretning og 
regnskaber godkendt (i det omfang dette henhører under generalforsamlingen). 
 
Ordet blev derefter givet til Anders Hasselbalch Hansen fra den arbejdsgruppe om vagternes 
fremtid, som RHTF’s bestyrelse har nedsat. Anders Hasselbalch Hansen fremlagde tre modeller 
for fremtidens finansiering. Oplægget gav anledning til en lang række kommentarer, blandt 
andet fra Steen Overgaard Larsen, som ikke var tilfreds med, hvordan RHTF’s bestyrelse i hans 
øjne havde ”overrulet” arbejdsgruppen. Forslaget om at nedlægge servicevagten i Hillerød fik 
flere især nordsjællandske tandlæger på banen. Det vil ikke være et godt signal til patienterne, 
mente flere. Mads Bundgaard og Frank Dalsten foreholdt forsamlingen, at som tandlægevagt 
Nord er nu, så betaler tandlægerne for at have en vagt. Ingen læger betaler for at have en 
skadestue. Det er principielt og politisk – ikke mindst i en fastlåst overenskomst-situation: Skal 
tandlæger betale for en tandlægevagt? 
 
Efter anmodning fra Steen Overgaard Larsen blev generalforsamlingen opfordret til ved 
håndsoprækning at tilkendegive, hvilken af de tre finansieringsmodeller, der var mest stemning 
for.  Der var et begrænset antal tilkendegivelser for to af modellerne (hhv. 1 markering og 5-10 



markeringer). Den tredje model, der havde følgende formulering, fik et overvældende flertal:  
”RHTF er en enhedsforening for alle tandlæger -> alle medlemmer betaler kollektivt til 
Tandlægevagten Nord og Oslo Plads (kr. 311,15 pr. medlem i 2019-priser).” 

 
Generalforsamlingen tilkendegav endvidere at kunne tilslutte sig en opfordring fra Palle 
Christiansen om, at arbejdsgruppen arbejder videre og på et tidspunkt lægger forslag frem, der 
enten behandles ved en ekstraordinær generalforsamling eller på næste års generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen suspenderedes 19.45 med spisepause til 20.45, hvor mødet blev genoptaget. 

 

6 Særlige emner (ved Frank Dalsten) 
Frank Dalsten præsenterede både Tandlægeforeningens udspil i forhold til fremtidige valg af 
formand for Tandlægeforeningen og en model for afvikling af de regionale valg. I forlængelse 
heraf viste han også det bud på 10 kerneværdier, som Tandlægeforeningen har fremlagt.  
 
Omkring Tandlægeforeningens økonomi nævnte Frank Dalsten, at der er ”gode forklaringer” på 
sidste års underskud på 7-8 millioner. Arbejdet med særloven, advokatbistand, 
annoncekampagner og indfasning af GDPR har været omkostningstungt. Men foreningen må helt 
klart ind på sporet igen inden for de kommende tre-fire år, lød det fra Frank Dalsten. 
Hovedbestyrelsen har nu nedsat et udvalg til at kigge på økonomien. Papiret med kerneværdier 
affødte enkelte kommentarer og spørgsmål, som Frank Dalsten besvarede. 

 
7 RHTF: Økonomi, budget og kontingent 
Revisor Per Larsen gennemgik nøgletallene i årsregnskabet 2018 samt budget for 2020. Begge 
dele blev godkendt med en kontingentforhøjelse på 50 kroner årligt (til 1.250) for klinikejerne og 
den normale graduering for andre medlemsgrupper. Et beløb på 45.000 kroner, som vedrører en 
kommende deltagerbetaling ved møder, indgik også i godkendelsen af budgettet. 
 
Steffen Furstrand Lauritzen mente, at RHTF’s økonomi med det (igen) pænt store budgetterede 
underskud er i rimeligt frit fald. Hertil replicerede Per Larsen, at tanken er at fortsætte med 
kontingentstigninger de kommende år samt arbejde på at få driftsomkostningerne ned. 

 

8 Valg af formand og bestyrelse 
Først afvikles valg af formand. Dirigenten gav begge formandskandidater lejlighed til en 
præsentation. Anne Mette Stougaard fortalte om sin baggrund og erklærede sig som en ildsjæl, der 
også vil trække på erfarne kræfter i bestyrelsen. Peter Østergaard havde overladt taletiden til Frank 
Dalsten, der blandt andet fremhævede Peter Østergaards 20 års erfaring og store faglige indsats. 
 
Forsamlingen skred derefter til valghandling. Resultatet blev 41 stemmer til Peter Østergaard og 32 
til Anne Mette Stougaard. Der var derefter valg til bestyrelsen, hvor generalforsamlingen vedtog, at 
der skulle vælges 21 kandidater. I alt 24 kandidater stillede op, herunder nye ansigter Irene 
Mandrup Krüger og Dan Besjakov, der begge ønskede at komme i bestyrelsen.  

 
Den nye bestyrelse ser sådan ud (i stemme-rækkefølge):* 
Arno Poulsen  
Mads Bundgaard  
Niels Bruun  
Frank Dalsten  
Anders Hasselbalch Hansen  
Anne Mette Stougaard 
Henrik Lytsen  
Palle Christiansen  
Hanne Jørgensen  
Henrik Paul Nielsen  
Charlotte Hanson  
Lotte Junggreen 
Kim Lindgreen 



Sidsel Fogh Pedersen 
Anne Charlotte Glahn 
Irene Mandrup Krüger 
Charlotte Groule 
Niels Bahn Christensen 
Karen Kongsbak 
Rasmus Frich 
Anne Rømer Lund 
 
Følgende tre blev ikke valgt til bestyrelsen: Marianne Clemensen, Dan Besjakov og Neda Sadari. Da 
alle tre gerne ville være suppleanter, kom de i selskab med de fem, bestyrelsen havde opstillet. De 
ottes placering blev efterfølgende rangordnet  ved lodtrækning gennemført under påsyn af revisor. 

 
Suppleanter: 
Kristine Arnholdt Thorlacius (1. suppl.) 
Mia Gram (2. suppl.) 
Dan Besjakov (3 suppl.) 
Neda Sardari (4. suppl.) 
Sv. Ulrich Jensen (5. suppl.) 
Marianne Clemensen (6. suppl.) 
Henrik Dam Hansen (7. suppl.) 
Anders Torp Jensen (8. suppl.) 

 
* Vedrørende valg til bestyrelsen og stemmeantal. De afgivne stemmer blev i overensstemmelse 
med den i RHTF fulgte fremgangsmåder dagen efter generalforsamlingen kontroloptalt af RHTFs 
revisor. Kontroloptællingen udviste, at der var stemmelighed mellem tre bestyrelseskandidater, 
hvor kun en af de tre kandidater kunne få plads i bestyrelsen. Revisor har herefter ved lodtrækning 
afgjort, hvilken kandidat der fik den sidste plads i bestyrelsen.  

 

9 Valg til KEU 
Punktet udgik, da kun valg i lige år. 

 

10 Valg til OATU 
Punktet udgik, da kun valg i lige år. 

 

11 Valg til PATU 
Punktet udgik, da kun valg i lige år. 

 

12 Valg af fagpolitiske revisorer 
Steffen Furstrand Lauritzen og Dan Besjakov genvalgt. 

 

13 Efteruddannelsesudvalget: 
Sidsel Fogh Pedersen genvalgt. 
 

Sundhedsudvalget: 
Charlotte Groule genvalgt. 

 

14 Eventuelt 
Karsten Møller opfordrede til, at bestyrelsen til næste generalforsamling finder en anden og mere 
smart valgmetode. Rasmus Frich ville gerne hilse på det nye bestyrelsesmedlem Irene Mandrup 
Krüger, og fra Anne Mette Stougaard og Peter Østergaard lød der tak for stemmerne. 
 
Klokken 22.50 afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
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