
Referat af generalforsamling i Dansk Pædodontisk Selskab 

Fredag den 29. maj 2015, Park Inn, København 
 
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent: 

Pernille Hess blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. 

 

2) Bestyrelsens beretning: 

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende efter sidste generalforsamling: 

Sven Kreiborg, formand 

Jette Daugaard-Jensen, menigt medlem 

Birthe Helweg-Mikkelsen: kasserer 

Dorte Haubek, menigt medlem 

Hanne Gaard, sekretær 

 

Bestyrelsen har afholdt et enkelt møde i København i januar 2015. Den øvrige kontakt er 
foregået via mail. 

DPS har fortsat ca. 200 medlemmer.  

Selskabet inviterede til kasuistik-aftener i hhv. Århus den 8. oktober 2014 og København den 
21. oktober 2014. Mødet i Århus blev en succes, mens mødet i København desværre måtte 
aflyses pga. manglende tilslutning. 

Selskabet har i de seneste 1-2 år brugt en del kræfter på planlægningen og afholdelsen af den 
anden nordiske konference om udsatte børn. Konferencen løb af stablen i København den 28. 
og 29. maj 2015. Afdelingstandlæge Birgitte Uldum tog initiativet til konferencen tilbage i 
2013, og siden opbakningen til projektet ved sidste generalforsamling har selskabet sammen 
med DOFT arbejdet på projektet. Formanden takkede Birgitte Uldum, Dorte Haubek og 
Hanne Gaard for den store arbejdsindsats, der er ydet i denne sammenhæng. 

Dorte Haubek er fortsat councillor i EAPD frem til 2016. EAPD har den 8.- 9. maj 2015 
afholdt interim seminar og workshop vedr. ”Management of early caries lesions in the 
primary and young permanent dentition” i Bruxelles, hvor Dorte Haubek deltog. Der 
afholdes IAPD-kongres den 1.- 4. juli i Glasgow. EAPD-kongressen i 2016 afholdes den 2.-
5. juni i Belgrad, Serbien. 

Som allerede udmeldt ved generalforsamlingen sidste år har Sundhedsstyrelsen indstillet til 
ministeriet, at det anbefales, at der etableres et speciale i Pædodonti i Danmark. Økonomien 
er fortsat en udfordring. 

Et af selskabets medlemmer, lektor Nuno Vibe Hermann fra Afdeling for Pædodonti og 
Klinisk Genetik fra Københavns Tandlægeskole, forsvarede sin doktordisputats vedr. børn 
med læbe-ganespalte den 11. maj 2015. Stort tillykke fra bestyrelsen. 

Birthe Vedel Helweg-Mikkelsen ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. Formanden takker for 
mange års arbejde som kasserer i foreningen. 

Agnethe Qvist og Solveig Pedersen ønsker ikke genvalg som foreningens kritiske revisorer. 
Bestyrelsen takkede for deres indsats. 

Formand, professor Sven Kreiborg ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. Dorte Haubek 
takkede for indsatsen på vegne af bestyrelsen. 

  

3) Indkomne forslag:  

Ingen indkomne forslag 

 

4) Aflæggelse af regnskab og meddelelse af decharge: 

Selskabet har en sund og god økonomi med fortsat mulighed for at tildele støtte til 
deltagelse i EAPD-kongresser. 

Regnskabet blev godkendt, og kassereren blev meddelt decharge. 

Det overvejes at stramme op på kontingentindbetalingsperioden, idet denne i øjeblikket 
strækker sig over store dele af året.  

5) Vedtagelse af budget og kontingentsatser for aktive og passive medlemmer for det 
kommende år: 

Budgettet vedtages. Kontingent uændret kr. 350,- og ½ pris for seniormedlemmer. 

 

6) Valg til bestyrelsen 

Valgperioden for Birthe Vedel Helweg-Mikkelsen og Sven Kreiborg udløber. Hverken 
Birthe eller Sven ønsker genvalg. Professor Dorte Haubek vælges som ny formand, og 
lektor Nuno Vibe Hermann vælges til bestyrelsen for et år for at udfylde den ledigblevne 
bestyrelsespost. Afdelingstandlæge Marie-Louise Milvang Nørregaard vælges til den 
anden ledige bestyrelsesplads. 

 

7) Valg af to kritiske revisorer: 

Adjunkt, tandlæge Eva Lauridsen og netværksleder, tandlæge Gro Haukali blev valgt. 

 

8)       Eventuelt:  

Dorte Haubek redegjorde for sit arbejde som councillor i EAPD.  Councillor arbejder 
bl.a. med: 



 At skaffe nye medlemmer, herunder aktive medlemmer (der kræves en vist 
minimumsantal af aktive medlemsskaber for at være medlemsland af EAPD) 

  Repræsentation af Danmark i international sammenhæng også i forbindelse 
med evt. oprettelse af speciale 

 Fastlæggelse af støtte til forskellige formål og rammer for dette  

 Behandling af evt. ændringer af Bylaw: Oprettelse af ny arbejdsgruppe/komite i 
EAPD blev foreslået ved det sidste councillormøde, en komite som får til 
opgave at deltage i forberedelsen af kongresser.  

 EAPD’s tidsskrift: Der efterlyses flere systematiske reviews, og færre case 
reports. Der arbejdes på opnåelse af impactfaktor.  

 

Kommende kongresser/møder i EAPD:  

2016: EAPD Serbien 

2017: EAPD interrim Torino 

 

9)  Evt: 

DPS har i en periode haft fokus på børn og unge med neuropsykiatriske tilstande. Der er 
bl.a. publiceret en artikel om Tourettes syndrom.  

Det har endvidere tidligere været forsøgt at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle 
arbejde med emnet neuropsykologiske lidelser hos børn og unge i relation til 
tandbehandling. Men pga. manglende tilslutning er arbejdet ikke påbegyndt. I den næste 
bestyrelsesperiode vil DPS drøfte, om dette fokus skal fastholdes, og om arbejdet skal 
genoptages/intensiveres. 

 

GA guidelines skal revideres. En tidligere igangsat arbejdsproces har ligget i dvale i en 
periode. Forløbet af det videre arbejde med dette emne vil blive drøftet på det 
førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

 

Referent: Hanne Gaard 

 

 Dorte Haubek   Pernille Hess 

 Formand    Dirigent 


