
 
 

Referat 
Region Hovedstadens Tandlægeforening holdt generalforsamling 6. oktober 2020 
på Clarion Hotel Copenhagen Airport. Generalforsamlingen, der i år blev streamet 
til alle medlemmer, startede klokken 17.00 efter prolog af skuespiller Ditte Hansen. 
Velkomst og et minuts stilhed for foreningens afdøde ved formand Peter 
Østergaard 

1 Valg af dirigent 
Advokat Birgitte Stenbjerre valgt. 

 

2 Valg af valgmedhjælpere 
Hanne Jørgensen og Sv. Ulrich Jensen valgtes. 

 

3 Mundtlige beretninger 
Formand Peter Østergaard gennemgik RHTF’s liv i tiden siden sidste generalforsamling og knyttede 
kommentarer til både det lokale på klinikkerne og storpolitik i Tandlægeforeningen. Tandlæger 
befinder sig stadig i en uvis tid på grund af manglende afklaring omkring voksentandplejens forhold 
og økonomi, og i år er det hele på ubehagelig vis blevet toppet af covid-19-pandemien. Et af 
beretningens punkter handlede derfor om det behov, Peter Østergaard ser for et klinisk forum, der 
kan stille kvalificeret op, når myndighederne eksempelvis udsteder restriktioner for hygiejne-
forholdene i klinikkerne. 

 

4 Debat om beretningerne 
Der var kommentarer fra Sidsel Fogh Pedersen, der omtalte den besværlige situation, som 
Tandlægeforeningens Efteruddannelse oplever i forbindelse med covid-19. En del er klaret virtuelt, men 
stadig har det været dyre aflysninger, blandt andet af Tandfaglige Dage og Symposiet. Mads Bundgaard 
beklagede også den uafklarede overenskomst-situation og udtrykte skepsis overfor, om der overhovedet 
kommer en løsning. Det kommer nok i hvert fald til at tage lang tid, mente han. 

 

5 Regionens tandlægevagter 
Revisor Per Larsen havde meldt afbud, så Peter og tilsynsførende Per Guldbæk, vagten 
på Oslo Plads, gennemgik kort årsrapport og driftsbudget 2021. Godkendt uden 
kommentarer. Steen Overgaard Larsen hæftede tilsvarende nogle ord på resultatet fra 
vagten i Hillerød, der også blev godkendt. Hanne Jørgensen skitserede kort, hvordan 
vagten på Bornholm går på tur mellem øens tandlæger. 

 



6 Særlige emner  
a) Anders Hasselbalch Hansen har fungeret som koordinator i det udvalg, der har været nedsat 

omkring tandlægevagternes struktur og økonomi. Han fremlagde tal for den estimerede effekt, 
det vil have, hvis tandpinevagten fra Hillerød flyttes til Oslo Plads. Udvalgets konklusion er et nej 
til en sådan flytning. Ligeledes fremlagde han tal for, hvad en reform af medlemmernes bidrag til 
de to vagter på Sjælland vil betyde. Disse beregninger foretaget af revisor Per Larsen har været 
forelagt RHTF’s bestyrelse, hvor der ikke kunne skabes en enig holdning. Klinikejerne i Nord 
betaler i dag både bidrag til vagten i Hillerød og deltager i et regionsbestemt bidrag til vagten på 
Oslo Plads. Generalforsamlingen nikkede ja til, at tandlægerne, der bor i det tidligere 
Frederiksborg amt, som næste skridt spørges om deres holdning til at bidrage som hidtil, altså to 
steder. 

 
b) Punktet indledtes med en lille film, hvori Peter Østergaard viste rundt i vagten på Oslo Plads og 

sammen med en af vagtens tandlæger pegede på de fejl og mangler, der skal udbedres. Et af de 
uafklarede punkter er, hvorvidt der fortsat skal være fire klinikker som i dag, eller om der skal 
være tre mere tidssvarende, alle med gode muligheder for udluftning. Per Guldbæk, der er 
tilsynsførende i vagten, vil være ked af at sløjfe den fjerde klinik, som ved spidsbelastninger giver 
et bedre flow i behandlingerne. Steen Overgaard Larsen fra klinikken i Hillerød mente, at der 
helt klart er et behov for at renovere på Oslo Plads. Det blev oplyst, at Jeudan, ejeren af vagtens 
lokaler, har sendt en føler i forhold til at flytte vagten et andet sted hen. Mads Bundgaard 
afsluttede debatten med et forslag om, at det bliver RHTF’s bestyrelse, der tager stilling til, hvad 
der skal ske på begge fronter. 

 

7 RHTF: Økonomi, budget og kontingent 
Formand Peter Østergaard gennemgik årsrapport og budget. Foreningens formue er over tid faldet til et 
lavere niveau, og der er derfor udarbejdet et driftsbudget for 2021, hvor en række udgifter er barberet 
ned til et lavere niveau. Det gælder blandt andet omkostningerne til formandsløn og sekretariatet. 
Kontingentet for 2021 fastholdes på 1.250 kroner (for klinikejere og derefter gradueret for andre 
grupper). Peter Østergaard nævnte, at den tidligere Sjællands Tandlægeforening altid havde en 
rettesnor om, at formuen skulle svare til to års kontingentindbetaling, og det niveau nærmer RHTF sig 
stærkt nu. 
 

8 Valg af formand  
Formand Peter Østergaard genvalgtes med klapsalver 
 

9 Valg af bestyrelse 
Dirigent Birgitte Stenbjerre oplyste, at Palle Christiansen siden udsendelse af dagsordenen havde trukket 
sig som kandidat. Herefter tog Marie-Louise Bastholm Bille, der egentlig var opstillet som suppleant, 
imod et tilbud om at komme ind som bestyrelsens medlem nummer 21 (formanden inklusive). 

 
Den nye bestyrelse: 

• Arno Poulsen - privatansat i Måløv 
• Mads Bundgaard - klinikejer i Tårnby 
• Niels Bruun - klinikejer på Vesterbro 
• Frank Dalsten - klinikejer i Søborg 
• Anders Hasselbalch Hansen - klinikejer i Hillerød 
• Anne Mette Stougaard - iværksættertandlæge 



• Henrik Lytsen - klinikejer i København K 
• Henrik Paul Nielsen, specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi på Rigshospitalet 
• Charlotte Hanson - privatansat i Hundested 
• Lotte Junggreen - tandlæge/underviser på Tandlægeskolen 
• Sidsel Fogh Pedersen - privatansat i Herlev 
• Irene Mandrup Krüger - distriktstandlæge i Gentofte kommune 
• Charlotte Groule - kommunalt ansat på Frederiksberg 
• Karen Kongsbak - privatansat på Østerbro 
• Rasmus Frich - klinikejer i Tårnby 
• Anne Rømer Lund - klinikejer på Vesterbro 
• Kristine Arnholdt Thorlacius - overtandlæge i Hvidovre Kommune 
• Marianne Clemensen - klinikejer på Frederiksberg 
• Dan Besjakov - klinikejer i Nivå 
• Marie-Louise Bastholm Bille, specialtandlæge i ortodonti i Frederiksberg kommune 

Suppleanter: 

• Sv. Ulrich Jensen - klinikejer i Hundested 
• Anders Torp Jensen - specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi på Rigshospitalet 
• Mia Gram - privatansat på Islands Brygge 
• Henrik Holmgård - privatansat i Vangede 
• Marie-Louise Astrup-Wrisberg - klinikejer i Rungsted 

10 Valg til KEU 
Mads Bundgaard og Anne Rømer Lund (suppleant). 

 

11 Valg til OATU 
Marie-Louise Bille og Charlotte Groule (suppleant) 

 

12 Valg til PATU 
Mia Gram og Karen Kongsbak (suppleant). 

 

13 Valg af fagpolitiske revisorer 
Steffen Furstrand Lauritzen og Sv. Ulrich Jensen. 

 

14 Efteruddannelsesudvalget: 
Sidsel Fogh Pedersen indstillet fra RHTF. 

 

Sundhedsudvalget: 
Charlotte Groule indstillet fra RHTF. 

 

15 Eventuelt 
 

Klokken 20.20 afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og formand Peter Østergaard takkede for god 
ro og orden. 
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