
 
                    

REFERAT  GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS 
ÅRSKURSUS  

Fredag den 29. januar 2021, kl. 14.35 

 

På grund af restriktioner i forbindelse med Corona-pandemien afholdes generalforsamlingen 
virtuelt pga. forsamlingsforbud. 
 
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 
10. Næste DSKOF møde  

11. Eventuelt 
 
Ad 1.      

Sara Baram 

 

Ad 2.      

Peter Svensson aflagde formandsberetning: Eftersom sidste generalforsamling blev afholdt i november 2020 

har der ikke været andet aktivitet end planlægning af årsmødet 2021. Årsmødet d.d. gik fint på trods af det 

foregik digitalt. Fint med TMD prisen, da det er en vigtig erkendelse af de yngre kollegaers arbejde. DSKOF 

har stort potentiale i udvikling af fagområdet og være med til at tilbyde hand-on undervisning og tilbyde 

efteruddannelse. Et andet område som DSKOF kan bidrage med er inden for søvnmedicin, da vi har 

ekspertisen i håndtering af søvn apnø patienter. Eftersom vi er et lille selskab er det også vigtigt med 

samarbejde med vores skandinaviske naboer, heriblandt den svenske søsterforening og dette skal tages med i 

vores fremtidige planlægning. 

 

Ad 3.   

Katharina Axtmann Petersen aflagde regnskab for 1/11-19 til 1/11-20, der viste et lille underskud. 

Regnskabet godkendt af Susanne Rames og bestyrelsen.  

DSKOF blev udsat for en svindelsag hvor der blev overført ca. 7000 euro af foreningens penge til en 

udenlandsk konto, i tro af at det gik til en foredragsholder. Beløbet blev efterfølgende dækket af kasserens 

egen personlige økonomi. Et klart flertal af medlemmerne og bestyrelsen beslutter at pengene skal 

tilbageføres til kasseren og de 7000 euro skal tages fra foreningens konto.  

 

Ad 4.   

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 350 kr. og 50 kr. for studerende 

 

Ad 5.      

Forslag til konto gennemgang: Katharina Petersen vil forsøge at lukke depotkontoen og undersøge om 

DSKOFs konto også har en kassekredit, i så fald skal den opsiges. 

 



 
 

 

Forslag til ændring af vedtægter så 6 års reglen frafalder eller udvides: 13 ud af 21 deltagere stemmer på at 6 

årsreglen udvides til 8 år. Vedtægterne skal derfor ændres tilsvarende. 

 

Ad 6.   

Bestyrelsen består i øjeblikket af: 

  

Peter Svensson - Formand, Aarhus Tandlægeskole (genstiller ikke op som formand, men forbliver i 

bestyrelsen) 

Sara Baram -  Sekretær, Københavns Tandlægeskole (stiller op til genvalg) 

 Katharina Axtmann Petersen – Kasserer, Praksis i København (ikke på genvalg) 

 Patricia Dreyer Nielsen – Praksis i Aarhus (ikke på genvalg) 

 Dorthe Rasmussen – Kommunal Tandpleje, Randers (ikke på genvalg) 

   Anders Grønbeck – Aarhus Tandlægeskole, Praksis i Aarhus (genopstiller ikke, men stiller op som revisor) 

 Gunver Madsen - Århus Tandlægeskole (ikke til stede) 

 Fernando Exposto (optiller til formand) 

  

 Følgende er derfor på valg: 

 Sara Baram (modtager genvalg) 

  

  

Ad 7:   

Fernando Exposto vælges som formand 

 

Ad 8:  

Suppleanter:  Lene Baad-Hansen (ikke på genvalg) og Karina Bendixen (genopstiller og genvælges) 

  

Ad 9:   

Valg af revisorer.  

Susanne Rames genopstiller og genvælges 

Anders Grønbeck opstiller og vælges  

 

Ad 10:  

Fredag d. 28. januar 2022 

 

Ad 11:  

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: 

Fernando Exposto, formand 

Sara Baram 

Katharina Petersen 

Peter Svensson 

Patricia Dreyer Nielsen 

Dorthe Rasmussen 

 

Suppleanter:  Lene Baad-Hansen og Karina Bendixen 

  

Revisorer: Susanne Rames og Anders Grønbeck 

 


