Bestyrelsesberetning 2019-2020

Generalforsamlingen 2. oktober 2019 på Pharmakon i Hillerød blev især præget af en spændende kamp om
formandsposterne i RHTF. Den hidtidige formand Peter Østergaard fortsatte dog med et flertal i forhold til
modkandidaten Anne Mette Stougaard. Ud over det var der en meget engageret debat om organiseringen
af de tre tandlægevagter i Region H.
Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af formanden, 21 bestyrelsesmedlemmer, 8 suppleanter og 2
repræsentanter fra de studerende i Odontologisk Forening. 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 seks bestyrelsesmøder og et netop afholdt internatkursus på KolleKolle i
Værløse. Planen var egentlig at besøge de bornholmske medlemmer i forbindelse med internatet, men
grundet covid-19-situationen blev det besluttet at holde mødet på KolleKolle i Værløse, da kun ét enkelt
bestyrelsesmedlem er fra øen.
På grund af coronaen og de besværligheder, virussen medførte, blev antallet af medlemsmøder i 20192020 af beskedent omfang. Et møde om langtidsfriskhed og et lærerigt foredrag af én af de centrale
personer i det københavnske initiativ Sociolancen blev udbudt i starten af 2020. Med flot tilslutning.
Et andet medlemsmøde var aftalt til afvikling i maj 2020, men blev også offer for corona-restriktionerne.
Pandemien gjorde ligeledes kål på et bestyrelsesmøde planlagt til 25. marts, mens bestyrelsen 5. maj for
første gang holdt et virtuelt møde. Afviklingen af dette møde gik efter planen, men der hersker dog ikke
tvivl om, at det fysiske møde i Amaliegade, som bestyrelsen oplevede 17. juni, fortsat er foretrukket af
mange bestyrelsesmedlemmer.
I RHTF har der i beretningsperioden været et udvalgsarbejde koncentreret omkring regionens
tandlægevagter. Udvalget er - trods corona - landet med et forslag, der har været igennem bestyrelsen og
nu fremlægges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen i 2019 pålagde, som tidligere nævnt,
bestyrelsen at finde en farbar vej i forhold til de meget forskellige økonomiske vilkår, som vagterne på Oslo
Plads, i Hillerød og på Bornholm har arbejdet/arbejder under.
Bestyrelsen har op til generalforsamlingen oplevet mandefald. Dels har et par medlemmer valgt at melde
sig helt ud af Tandlægeforeningen - og dermed RHTF. Dels har garvede kræfter valgt at sige fra efter mange
års faglig indsats.
Den nuværende bestyrelse afslutter beretningsåret med håb om, at alle gode takter fortsætter, og at der
snarest kommer en løsning på covid-19-besværlighederne.
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