Referat af generalforsamling i:

Tandlægeforeningens Region Hovedstaden (nu Region Hovedstadens Tandlægeforening)
Der var 50 deltagere, heraf 43 stemmeberettigede, i generalforsamlingen på Hotel Comwell Roskilde,
Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde. Generalforsamlingen startede først 17.20 på grund af meget dårligt vejr
og trafikkaos omkring Roskilde.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Advokat Lars Svenning Andersen valgt.
2. Regionsformandens beretning
Regionsformand Peter Østergaard aflagde en kort beretning, hvor han især beskæftigede sig med
fremtiden - den nye forening - som har optaget bestyrelsen siden november 2016. Han kom ind på den
kommende forenings opbygning og medlemstal, politisk ”pondus” i forhold til både Region H og
Tandlægeforeningen. I forhold til regionen nævnte han blandt andet arbejdet med kontrolstatistikker,
og her var en enkelt bemærkning fra salen fra en tandlæge, der undrede sig over den behandling, han
havde fået. Hertil replicerede både formanden og Niels Bruun, formand for Samarbejdsudvalget, at der
lige nu er fokus på emnet. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Særlige emner
Der var tre forslag, som alle blev vedtaget:
•
•
•

Regionsbestyrelsen får to næstformænd (skal senere godkendes af Repræsentantskabsmødet).
Der nedsættes et udvalg til at kigge på tandlægevagternes struktur, tilknytning til regionen og
juridiske forhold.
Der nedsættes et udvalg til at udarbejde struktur for lokalselskaber under regionen.

4. Godkendelse af regnskab for 2016
Peter Østergaard gennemgik regnskabet og kommenterede blandt andet baggrunden for udgiften til
sekretær/sekretariat. Regnskabet blev vedtaget.
5. Forelæggelse af budget for 2018
• Regionskontingentet blev vedtaget til 1.200 kroner årligt for klinikejere, privatansatte 90
procent og offentligt ansatte 70 procent.
• Formandshonorar - som det fremgår af budgettet - er på 370.000 kroner. Næstformænd og den
øvrige bestyrelse honoreres med omkostningsdækning efter gældende regler. Også vedtaget.
6. Forslag om nedlæggelse af kredsforeningerne under regionen
Tilslutning til, at de aktiviteter, der hidtil har ligget i kredsforeningerne, fremadrettet placeres i
regionsforeningen. Derfor nedlægges Københavns Tandlægeforening og Bornholms Tandlægeforening

med virkning fra 1. januar 2019, men reelt ophører al praktisk aktivitet i kredsforeningerne allerede
31. december 2017.
7. Forslag om navn for Region 1: Region Hovedstadens Tandlægeforening
Vedtaget. En deltager i salen ville dog hellere have, at foreningen skulle have heddet ”Hovedstadens
Tandlægeforening”. Her oplyste dirigenten til orientering, at det var et ønske fra Tandlægeforeningen,
at navnene skulle følge regions-betegnelserne.
8. Valg af formand
Peter Østergaard valgt med akklamation.
9. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
Følgende valgtes:
Charlotte Hanson
Hanne Jørgensen
Charlotte Groule
Susanne Andersen
Arno Poulsen
Sv. Ulrich Jensen
Lotte Junggreen
Anders Hasselbalch Hansen
Henrik Dam Hansen
Anne Rømer Lund
Niels Bruun
Karen Kongsbak
Henrik Lytsen
Frank Dalsten
Henrik Paul Nielsen
Sidsel Fogh Pedersen
Brian Møller Andersen
Marie-Louise Berntsen
Kristine Arnholdt Thorlacius
Anders Torp Jensen
Mads Bundgaard
Betina Grønbæk Sørensen
Suppleanter:
Rasmus Frich
Karsten Møller
Marianne Clemensen
Mia Gram
Helena Holm
Dorthe Radil
Anette Aagaard
Nina Kümmel
10. Valg af evt. yderligere medlemmer af - og suppleanter til - TF’s repræsentantskab
Dirigenten konstaterede, at det fornødne antal var valgt, med mulighed at inddrage suppleanter.

11. Valg af medlemmer og suppleanter til TF-udvalg
Til KEU valgtes Mads Bundgaard og suppleant Anne Rømer Lund. Til PATU Marie-Louise Berntsen og
suppleant Mia Gram. Til OATU valgtes Helena Holm og Charlotte Juhl Groule (suppleant).
Til Sundhedsudvalget valgtes Charlotte Groule og til Efteruddannelsesudvalget Sidsel Fogh Pedersen.
12. Indstilling af medlemmer til følgende udvalg: Praksisforsikringsudvalget (PFU), og
Tandskadeankenævnet I og II (TSAN).
Forsamlingen nikkede ja til det udsendte opstillingspapir fra Tandlægeforeningen.
13. Valg af to kritiske revisorer og evt. suppleanter
Dan Besjakov og Steffen Furstrand Lauritzen valgt. Her blev det bemærket, at det faktisk er vedtaget,
at man i fremtiden ønsker betegnelsen ”fagpolitiske revisorer”, hvilket dirigenten noterede sig.
14. Eventuelt
Peter Østergaard takkede for en god generalforsamling og nævnte, at der i januar vil blive holdt et
”Hvor skal vi hen du”-medlemsmøde, hvor den nye regionsforening vil blive introduceret for
medlemmerne. Det blev fra salen nævnt, at det er vigtigt med lokalselskaber under regionen.
Generalforsamlingen sluttede klokken 18.35.
Referat: Karin Ravn

