
 
                    

REFERAT TIL  GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED 
SELSKABETS ÅRSKURSUS  

Fredag den 28. januar 2022 kl. 16:45 

 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
4. Fastlæggelse af kontingent for ordinære medlemmer og for studiemedlemmer 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af formand 
8. Valg af suppleant 
9. Valg af revisorer og kasserer 
10. Næste DSKOF møde  
11. Eventuelt 

 
 
Ad 1.  Dirigent: Katharina, referent: Sara 
 
Ad 2.  Pga. corona har der ikke været fysiske møder i bestyrelsen og årsmødet blev også afholdt 

digitalt. Næste år vil der forhåbentlig blive flere personlige møder og årsmøde med fysisk 
tilstedeværelse.  

 
Ad 3.  Katharina fremlagde regnskab, årets reultat endte negativt pga. svindelsag med der er en 

fornuftig kassebeholdning. Aktideot er nedlagt efter dialog med bestyrelsen. Regnskabet er 
godkendt af Anders. 

 
 
Ad 4.  Uændret kontingent på 350 kr. og 50 kr. for studerende. Årskursusafgigt reduceres for PhD 

studerende i fremtiden. 
 
 
Ad 6.  Bestyrelsen består i øjeblikket af: 
  
 Fernando Exposto – Formand, Aarhus Tandlægeskole (ikke på genvalg)               
              Sara Baram -  Sekretær, Københavns Tandlægeskole (ikke på genvalg) 
 Katharina Axtmann Petersen – Kasserer, Praksis i København (på genvalg) - genvælges 
 Peter Svensson - Aarhus Tandlægeskole (ikke på genvalg) 
 Patricia Dreyer Nielsen – Praksis i Aarhus (på genvalg) - genvælges 
 Dorthe Rasmussen – Kommunal Tandpleje, Randers (på genvalg) – genvælges 
 
Ad 5.  For stor byrde med mail og betalinger for kasseren, Sara tager sig af mail samt hjemmeside 

fremover og Katharina tager sig af betalinger ifm. Kontingent og årsmøde. 
  
  
Ad 7.  Fernando Exposto, ikke på genvalg 
 



 
 
 
Ad 8. Suppleanter:  Lene Baad-Hansen (på genvalg)- genvælges og Karina Bendixen (ikke på 

genvalg) 
  
Ad 9.  Valg af revisorer.  
 Susanne Rames, ikke på genvalg 
 Anders Grønbeck, ikke på genvalg 
 Hvis der er brug for ekstra revisorer så vil Merete Bakke gerne træde til 
 
Ad 10. Næste årsmøde og GF bliver fredag d. 27. januar 2023 
 Eventuelle emner: 

- Evidensbaserede behandlinger indenfor TMD (bidfysiologi, muskelfunktion men også 
evidensen ved at  behandle TMD ved optimering af biddet vha. beslibning/OR/protetik) 

- De sårbare grupper, f.eks. ekstrem slid 
- Spørge medlemmerne om hvad fremtidige emner skal omhandle 

 
Ad. 11. Fysisk bestyrelsesmøde i foråret med uddelegering af DSKOFs opgaver og retidig 

planlægning af næste årsmøde.  


