RHTF: Bestyrelsens skriftlige beretning for bestyrelsesåret 2021-2022 til generalforsamlingen
den 10. oktober 2022.
Seneste generalforsamling blev afholdt 12. oktober 2021 på KolleKolle i Værløse og på Green Solution House,
Rønne. Generalforsamlingen blev streamet live til alle medlemmer i regionen, og omkring 70 medlemmer
deltog fysisk i hhv. Værløse og Rønne. Formand Peter Østergaard og bestyrelsen blev genvalgt uden
kampvalg. Bestyrelsen har i indeværende bestyrelses-år (12. oktober 2021-10. oktober 2022) bestået af 19
medlemmer (inklusive formanden), 4 suppleanter og 2 repræsentanter for de studerende i Odontologisk
Forening.
Alle inviteres med til bestyrelsesmøderne, som i det forløbne bestyrelses-år, endeligt har kunnet afholdes
fysisk, efter tidligere pandemi-restriktioner. Det blev til i alt 7 bestyrelsesmøder. De 5 af møderne blev afholdt
i Amaliegade 17, imens ”juleformødet” den 8. december foregik i Østerbrohuset med et besøg forinden på
Tandlægevagten Oslo Plads, hvor bestyrelsen ved selvsyn kunne se, hvor flot TV OP tager sig ud efter tiltrængt
renovering.
Der har året igennem været et godt fremmøde fra det første konstituerende møde fandt sted den 2.
november 2021 til og med bestyrelsens internatmøde den 3.-4. september 2022, på Bautahøj i Jægerspris
med 16 deltagere (15 fysisk og en online). På internatmødet planlægges den årlige generalforsamling,
årsregnskaber og rapporter gennemgås, og der bliver drøftet kandidater til bestyrelse og udvalg, særlige
temaer og forberedelser til Hovedgeneralforsamlingen i november (HGF). Der var en fyldig dagsorden for
både fredag og lørdag på internats-mødet, hvor deltagerne også fik en orientering om tandlægevagterne på
hhv. Oslo Plads, i Hillerød og på Bornholm.
Årsregnskabet for 2021 fra TV OP var også til drøftelse, og der blev rejst nogle spørgsmål til afklaring og var
enighed om, at bestyrelsen gerne vil have årsregnskabet forud for internats-mødet. Over hele linjen blev der
udtrykt stor tillid til ledelsen i TV OP, Charlotte Lyngby og Charlotte Ørts, der tiltrådte ved udgangen af 2021.
Tandlægevagten på Bornholm har også fyldt en del i det forløbne år, hvor det er lykkedes efter mange
måneders dialog at få etableret en sommertandlægevagt i et samarbejde mellem de bornholmske tandlæger,
RHTF og Region Hovedstaden.
RHTFs bestyrelse fik i marts vedtaget en forretningsorden, der på basis af vedtægterne udstikker
retningslinjerne for afholdelse af møder m.m. Den videre udvikling i ungdomstandplejen for de 18-21-årige
og hvorledes den skal udfoldes har igennem året været til debat i bestyrelsen. Den nye ordning trådte i kraft
i juli 2022, men alle detaljer om den nye ordning er endnu ikke på plads i skrivende stund.
Tandlægeforeningens strategier og politiske pejlemærker har været drøftet, bl.a. da formanden for TF og
hendes politiske chef deltog som gæster på et bestyrelsesmøde i foråret 2022. Megen tid er brugt på at drøfte
eller orientere bestyrelsen om den verserende sag mellem TF og PTO omkring Tandlægeforeningens
Praksisforsikring, som endnu er uafklaret.
Der har ikke været afholdt sociale events eller medlemsmøder i RHTF-regi i indeværende forenings-år, men
bestyrelsens arrangementsudvalg er i gang igen efter at pandemien og deraf følgende møde-restriktioner har
haft lukket for fysiske medlemsmøder igennem mere end halvandet år.
Venlig hilsen bestyrelsen i RHTF

