Referat af generalforsamling
Region Hovedstadens Tandlægeforening 3. oktober 2018 i
Charlottehaven på Østerbro. Mødestart 17.30. Velkomst ved
formand Peter Østergaard, der startede med at mindes afdøde
med et minuts stilhed. Generalforsamlingen havde 140 deltagere,
heraf 125 med stemmeret.
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Valg af dirigent

2

Valg af to valgmedhjælpere

3

Mundtlige beretninger

Advokat Tina Øster Larsen foreslået og valgt.

Henrik Lytsen og Sv. Ulrich Jensen samt yderligere to valgmedhjælpere, Niels Bahn
Christensen og Steffen Furstrand Lauritzen, valgt.

•

Regionsformand Peter Østergaard aflagde beretning og gennemgik foreningens
aktiviteter i beretningsåret og knyttede kommentarer til det aktuelle arbejde med
fremtidens tandpleje. Han kom også ind på det kommende samarbejde med
initiativtagerne til Facebook-gruppen ”Tandlæger” og interesseorganisationen Memeta.

•

Susanne Andersen, der er formand for arbejdsgruppen om lokalselskaber, opfordrede
forsamlingen til at danne lokalselskaber, både faglige og hyggelige. Der vil komme info på
RHTF’s hjemmeside, og henvendelser til sekretariatet er velkomne.
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Debat om beretningerne

Kim Lindgreen fortalte kort om baggrunden for Facebook-initiativet, og han var lidt ked af den
måde, Memetas nej til at lave et fredsvalg var blevet modtaget. Niels Bruun, formand for
Tryghedsordningerne, fortalte om arbejdet både med Erhvervsudygtighedsforsikringen og
dagpengesystemet, der nu er blevet påvirket af særloven. Regionen har tidligere stået for
opkrævning af midler til ordningen, men dette er ikke mere muligt på grund af den opsagte
overenskomst.
Beretningerne blev efter endt debat vedtaget af generalforsamlingen.
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Regionens tandlægevagter

Per Guldbæk fra Tandlægevagten på Oslo Plads oplyste, at vagten er kommet meget bedre
end ventet ud af 2017. Senere supplerede revisor Per Larsen med en gennemgang af
årsregnskabet og budgettet for vagten, der blev vedtaget.

Herefter fortalte Steen Overgaard Larsen fra vagten i Hillerød om opbygningen af vagten der.
2017-regnskabet er endnu ikke godkendt af bestyrelsen og kunne derfor ikke fremlægges for
generalforsamlingen.
Hanne Jørgensen gav et kort rids af, hvordan vagten fungerer på Bornholm, hvor det er øens
tandlæger, som indgår i et vagtsystem.
Susanne Andersen, der også er formand for et udvalg vedrørende regionens tre tandlægevagter, supplerede generelt om vagternes funktioner og fremtid. Udvalget er ikke blevet
færdigt med opgaven, men Susanne Andersen fremhævede, at vagterne ikke skal indgå som
nogen form for pressionsmiddel i den aktuelle situation. Det må ikke gå ud over patienterne.
Generalforsamlingen suspenderes på grund af middag.
Generalforsamlingen blev genoptaget klokken 20.10 efter endt middag. Da det tidsmæssigt
ville være umuligt for de bornholmske deltagere at deltage i bestyrelsesvalg, var der ønske om
at få flyttet dagordenens punkt 8 frem. Det accepterede dirigenten med generalforsamlingens
tilslutning, og generalforsamlingen fortsatte herefter med dagsordenens punkt 8.
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Valg af formand og bestyrelse

Regionsformand Peter Østergaard valgt med akklamation.

Et medlem, Dorte Westergaard, der kommer fra Bornholm, fandt, at det var en uholdbar
situation, at bornholmerne generelt ikke kan komme til at stemme, medmindre de vil bekoste
en flybillet til generalforsamling i København. Dorte Westergaards bemærkning var
foranlediget af, at dirigenten havde afvist at tillade anvendelse af fuldmagter, som en antal
medlemmer havde medbragt. Dirigenten redegjorde for baggrunden herfor, herunder at
foreningsrettens udgangspunkt er, at demokratiet udøves direkte og mundligt, så det sikres,
at debat udfoldes på generalforsamlingen og kan inddrages i beslutningsprocessen.
Dirigenten oplyste endvidere, at når der ikke i vedtægterne er udtrykkeligt forholdt til, om
fuldmagter kan anvendes, tilkommer det generalforsamlingens dirigent at træffe afgørelse
herom. Et medlem, Steffen Furstrand Lauritzen, ønskede at få ført til referat, at Memeta
havde konsulteret og indhentet ekstern juridisk vurdering fra en advokat om samme
spørgsmål. Denne advokat konkluderede, at der ikke i RHTF’s vedtægter er belæg for at afvise
anvendelse af fuldmagter.
Valg til bestyrelsen blev herefter iværksat. Dirigenten redegjorde for, at der dels var
ændringer i forhold til de opstillede medlemmer, der fremgik af den udsendte dagsorden,
dels at der var øvrige kandidater, der ønskede at stille op, i alt 31 kandidater. Generalforsamlingen, der fastlægger antallet af bestyrelsesmedlemmer, vedtog, at der skulle vælges i
alt 22 bestyrelsesmedlemmer.
De opstillede bestyrelseskandidater fik herefter anledning til en kort præsentation, hvorefter
valg blev iværksat.
Til bestyrelsen valgtes:
Mads Bundgaard
Frank Dalsten
Palle Christiansen
Arno Poulsen
Kim Lindgreen
Anne Mette Stougaard

Hanne Jørgensen
Henrik Paul Nielsen
Brian Møller Andersen
Betina Grønbæk Sørensen
Sidsel Fogh Pedersen
Kristine Arnholdt Thorlacius
Lotte Junggreen
Anders Torp Jensen
Anne Charlotte Glahn
Niels Bruun
Niels Bahn Christensen
Nina Kümmel
Charlotte Hanson
Anders Hasselbalch Hansen
Marianne Clemensen
Henrik Lytsen
Efter gennemført bestyrelsesvalg blev valg til suppleantposter iværksat. Der skulle vælges 8
suppleanter ud af i alt 12 opstillede kandidater.
Som suppleanter valgtes (i prioriteret rækkefølge):
Karen Kongsbak
Sv. Ulrich Jensen
Rasmus Frich
Charlotte Groule
Anne Rømer Lund
Mia Gram
Henrik Dam Hansen
Neda Sardari
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Valg til KEU

10

Valg til OATU
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Valg til PATU

12

Valg af fagpolitiske revisorer

Der var i alt tre opstillede kandidater. Efter endt afstemning blev hhv. Mads Bundgaard og
Niels Bahn Christensen (suppleant) valgt.

Helena Holm og Charlotte Groule (suppleant) valgt.

Mia Gram og Karen Kongsbak (suppleant) valgt.

Steffen Furstrand Lauritzen og Dan Besjakov genvalgt.
::::
Herefter tilbage til dagsordenen:

•
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Særlige emner

HB-medlem Frank Dalsten gav et oplæg om særloven og tandplejens fremtid. Frank
Dalsten mente, det bør overvejes, om tandlægerne skal blive ved med at deltage i det
Dialogforum, sundhedsministeren har nedsat, når forhandlingsgrundlaget er falske
præmisser, skævheder og fake news.

•

Peter Østergaard kommenterede forslaget til vedtægtsændring, så den d’Hondtske
valgmetode sættes ind i RHTF’s vedtægter. Baggrunden er et ønske om
mindretalsbeskyttelse. Forslaget vandt ikke genklang og blev trukket af formanden.

På baggrund af debat om valgmetoden og den tidligere debat om fuldmagter fremsatte et
medlem et resolutionsforslag, hvorefter den nyvalgte bestyrelse opfordres til nærmere at
undersøge og overveje, hvordan valg og udøvelse af rettigheder mest hensigtsmæssigt
tilrettelægges med henblik på fremlæggelse af oplæg til stillingtagen senest på den ordinære
generalforsamling i 2019, enten i form af et memo eller konkret vedtægtsforslag. .
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RHTF: Økonomi, budget og kontingent
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Eventuelt

Revisor Per Larsen gennemgik nøgletallene i årsregnskabet 2017 samt budgettet for 2019.
Begge dele samt uændret kontingent på 1.200 kroner (klinikejere), 90 procent for
privatansatte og 70 procent for offentligt ansatte. Per Larsen fremlagde udtalelse fra kritisk
revisor Dan Besjakov, der ønskede at få kigget på udviklingen i forhold til foreningens
underskud og engagementet med Danske Bank.
::::

Peter Østergaard takkede med en buket Susanne Andersen for årelang faglig indsats, blandt
andet som formand i Tandlægeforeningen. Herefter sagde han tak for en god aften.
Generalforsamlingen hævet klokken 23.05 - afbrudt af en spisepause 19.10 til 20.10.

