RHTF: Bestyrelsens skriftlige beretning for bestyrelsesåret 2020-2021 til generalforsamlingen den
12. oktober 2021.
Generalforsamlingen blev afholdt den 6. oktober 2020 på Hotel Clarion ved Kastrup Lufthavn Den
blev streamet live og 273 medlemmer havde valgt at logge sig på og følge generalforsamlingen,
imens omkring 80 kolleger deltog fysisk. Formand Peter Østergaard og bestyrelsen blev
også denne gang genvalgt uden kampvalg.
Bestyrelsen har i indeværende bestyrelses-år (6. oktober 2020-12. oktober 2021) bestået af 21
medlemmer (inklusive formanden), 5 suppleanter og 2 repræsentanter for de studerende i
Odontologisk Forening. Alle inviteres med til bestyrelsesmøderne. Men grundet pandemien og
Sundhedsstyrelsens restriktioner omkring møder m.m. så blev der i indeværende bestyrelses-år
afholdt to fysiske bestyrelsesmøder (den 21. okt. Og den 25. nov. 2020), imens tre af de fire
bestyrelsesmøder i 2021 blev afholdt som online-møder via zoom.
Først den 7. juni i år kunne bestyrelsen mødes face-to-face inde i Amaliegade 17. Her var til
gengæld også et stort fremmøde med 21 deltagere. Der var da også et par ”tunge” temaer på
dagsordenen med bl.a. renovering af Tandlægevagten på Oslo Plads og økonomien i
Tandlægevagten, der har været hårdt ramt af en langstrakt nedlukning begrundet i pandemien. Et
mistillidsvotum fra flere regionsrådsformænd til et HB-bestyrelsesmedlem, som også sidder med i
RHTF´s bestyrelse har sammen med processen med ny direktør i Tandlægeforeningen også fyldt
en del i debatten i forsommeren. Imens den videre udvikling i socialtandplejen har været et
gennemgående tema på de fleste bestyrelsesmøder, hvor forskellige modeller for, hvordan
socialtandplejen kan implementeres i de kommuner, som hører under RHTF, også har været
drøftet.
Fremmødet var også stort ved det traditionelle bestyrelses-internat den 10.-11. september, der i
år blev afholdt på kursuscentret Bautahøj i det smukke Jægerspris. På internatet planlægger
bestyrelsen generalforsamlingen, forskellige temaer og har tid til mere indgående kollegiale og
fagpolitiske drøftelser. Kommunikationschef i Tandlægeforeningen Charlotte Bender (der siden
hen er stoppet) ”åbnede ballet” på internatkurset med et inspirerende oplæg om
Tandlægeforeningens mærkesager og hvordan Region Hovedstadens Tandlægeforening og
bestyrelsen kan spille med ind her - med fx at være aktiv i lokal presse og medier - frem til
kommunalvalget i november.
De overordnede temaer, der ellers har præget bestyrelsesarbejdet i indeværende bestyrelses-år
har primært været Covid-19 og en række af de økonomiske konsekvenser, som pandemien har
ført med sig. Også Tandlægevagten på Oslo Plads har været gennemgående tema, hvor det
endeligt efter flere års diskussion blev besluttet, at TV ikke skal flytte, og at der fremover skal være
3 behandlingsrum i stedet for 4, idet de to små behandlingsrum slås sammen til et større
tidssvarende rum. En længe tiltrængt renovering af klinikforholdene på Oslo Plads blev endeligt
sat i gang. En lille følgegruppe i bestyrelsen er med i renoveringsprocessen i et samarbejde med en
byggeteknisk sagkyndig og den tilsynsførende på TV.

Der har ikke været afholdt sociale events eller faglige komsammen grundet pandemien, men det
blev dog til et enkelt yoga-kursus afholdt online. Det er bestyrelsens håb, at der efter
generalforsamlingen vil blive sparket liv i flere social-faglige events og komsammen i Amaliegade
17, sådan at RHTF kan tiltrække flere tandlæger, der gerne vil være aktive i det fagpolitiske/sociale
og kollegiale fællesskab, som RHTF også står for. Ved årsskiftet sagde bestyrelsen farvel til
mangeårig sekretariatsmedarbejder Karin Ravn, og goddag til ny sekretariatsmedarbejder Linda
Nordahl Jakobsen.
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