Bestyrelsesberetning 2018-2019
Generalforsamlingen 2. oktober 2018 på Østerbro blev én af de mere spektakulære i den historie, der i
nyere tid har kunnet skrives om tandlægers foreningsarbejde i København-Sjælland-Region H. I mange år
har det været en kamp at få folk til at stille op til bestyrelses- og suppleantposter. Men ikke i 2018.
Bestyrelsen fik fem helt nye ansigter og en enkelt nyvalgt genganger fra tidligere. De ”nye” var rundet af
dels Facebook-gruppen ”Tandlæger” og den senere stiftede forening MeMeTa (Meget Mere Tandsundhed).
Utilfredshed med et risikobaserede tilsyn, efterfølgende demonstration og i november formandsvalg til
Tandlægeforeningen tilførte foreningsarbejdet nye ”vitaminer”.
Bestyrelsen består i dag af formanden, 22 bestyrelsesmedlemmer, 8 suppleanter og 2 repræsentanter fra
de studerende. Alle har mulighed for at være med til bestyrelsesmøderne, så vi er en stor forsamling, der
mest samles i Tandlægernes Hus i Amaliegade. I beretningsåret har der været syv bestyrelsesmøder og et
netop afholdt internatkursus i Jægerspris.
På grund af formandsvalget i TF og de aktiviteter, det medførte, er det foreløbig blevet til to
medlemsmøder her i 2019. Et om tandlægebøvl og image og her for et par uger siden om tandlægers pres
og stress samt bæredygtighed på tandlægeklinikkerne. I den mere muntre ende har vi forsøgsvis budt de
studerende fra Tandlægeskolen på fredagsbar midt i september.
I forbindelse med formandsvalget blev der også valgt ny hovedbestyrelse, og den kom - ud over formand
Susanne Kleist og tidligere formand Freddie Sloth-Lisbjerg - til at bestå udelukkende af RHTF’ere: Brian
Møller Andersen, Frank Dalsten, Karen Kongsbak, Kristine Thorlacius, Lotte Junggreen og Palle Christiansen.
Det betyder, at vi som forening har gode muligheder for at få synspunkter fra vores bestyrelse bragt i spil i
både HB og de forskellige arbejdsgrupper, der blev nedsat efter TF’s repræsentantskabsmøde, som
hovedgeneralforsamlingen hedder nu.
I RHTF har der også været udvalgsarbejder, dels om lokalselskaber og dels om regionens tandlægevagter.
Disse udvalgsarbejder pågår fortsat. For eksempel er det jo under meget forskellige økonomiske vilkår, at
vagterne fungerer på Oslo Plads, i Hillerød og på Bornholm. Omkring lokalselskaberne er der konsensus om,
at Bornholm på grund af rejseafstanden skal serviceres med for eksempel tv-transmission fra
generalforsamlingen.
Før i tiden var vores kontor i Amaliegade også involveret i det praktiske vedrørende tandklagesystemet.
Dette er som bekendt helt ud af vores hånd nu. Formand Peter Østergaard og en suppleant har før deltaget
i møder i et samarbejdsudvalg med regionen. Men formanden har meldt ”pause”, så længe der ikke er
nogen overenskomst med regionerne.
Det nye ”blod” i bestyrelsen har haft som positiv effekt, at der af og til spilles spørgsmålstegn ved ”plejer”,
ligesom den indforståethed, der kan opstå i systemer, også indimellem anfægtes. Men heldigvis har
beretningsåret været præget af sobre debatter, hvor der lyttes til alle synspunkter.
Den nuværende bestyrelse afslutter beretningsåret med håb om, at alle gode takter fortsætter.
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