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Generalforsamlingen afholdes onsdag, den 13. oktober 2021 kl. 19:30
på Hotel Comwell Strand, Strandvejen 111, Køge.

Kl. 18:00 2-retters middag i Restauranten*
Kl. 19:30 Generalforsamling
Kl. 20:30 Villy Rabe Bech Mousten fra AROS revisorer om emnet Rabatter på klinikken*

*Deltagelse i middagen er gratis, men kræver bindende tilmelding - sms til 27591939

          
 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Regionsformandens mundtlige beretning - skriftlige beretning på næste side.
 3. Særlige emner
 4. Godkendelse af regnskab for 2020
 5. Forelæggelse af budget for 2022
  a)  Fastsættelse af regionsforeningskontingent
  b)  Fastsættelse af honorarer
 6. Valg af formand
 7. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
 8. Valg af repræsentanter til lokale og regionale råd. 
 9. Valg af to kritiske revisorer og evt. suppleanter
 10. Eventuelt
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Rabatter er kommet for at blive, eller er de? Rabatter = afgifter = skatter - i det hele taget udgifter.
Hvad sker der med dit dækningsbidrag, når du giver rabat? Hvad betyder fx. en rabat på 5%?
Tjener du så 5% mindre eller er det måske snarere 35% mindre, som du tjener? - eller er det 55%?
Vi har inviteret revisor Villy Rabe Bech Mousten fra AROS revisorer til at gennemgå konsekvensen af rabatter på din indtjening, 
når vi er færdige med generalforsamlingen i RSTF.

*
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Kære allesammen.

Det første år som jeres formand er ved at rinde ud. Det kom ret 
pludseligt, at Jens Lætgaard meddelte sin afgang, så der var vel 
24 - 48 timer at betænke sig på.

Det meste af året har været præget af Coronaen, som faktisk 
først netop i dag d. 10/9-21 slipper sit tag i os, i og med at Coro-
na fra midnat i dag ikke længere klassificeres som en samfund-
struende sygdom, og de sidste restriktioner forsvinder.

I klinikkerne har vi nok de sidste par måneder været helt ude af 
Coronaens favntag, og de fleste af os husker nok næppe længere 
besværet med forklæder og øvrig indpakning.

Foreningsmæssig var den første del af året stadig præget af on-
linemøder, men på det sidste har vi kunnet begynde at mødes 
normalt igen. Således også i dag, hvor jeg har den store fornø-
jelse at byde jer velkommen i Køge.

Bestyrelsens møder i år har inkluderet medlemmerne, og efter 
hvad jeg har hørt, har de fremmødte været glade for at komme 
med og blive orienteret og medinddraget. Samtidig har det også 
vist sig, at det kan være hensigtsmæssigt, at bestyrelsen mødes 
uden medlemmerne, for at der er mere tid til vores eget interne 

bestyrelsesarbejde. Coronaen har vist os, at online møder er 
kommet for at blive. I den forbindelse er det for mig sjovt at se, 
hvorledes det har fungeret i praksis.

I udgangspunktet har jeg selv været en stor fortaler for online 
møder, men jeg må erkende, at det for mig har vist sig, at de 
ikke i alle forhold kan erstatte de fysiske møder.

Som jeg ser det i dag, så kan online møder noget, og fysiske 
møder noget andet, og jeg gætter på at fremtiden bringer en 
kombination af begge mødeformer. Det kunne se ud til, at 
strategi og udvikling foregår bedst ved fysiske møder, medens 
afrapportering og opfølgning sagtens kan foregå online.

Vi valgte for 2 år siden at invitere medlemmerne med til vores 
møder, og i dag forventer jeg en lille diskussion af mødeformen, 
og af hvad vi skal gøre fremover. Skal vi fortsætte, drosle ned, 
lave kurser igen, eller hvad vej skal vi gå? 

En fisk kan ikke selv se det vand, den svømmer i, og derfor kan 
det også nogen gange blive vanskeligt at have et helt neutralt 
forhold til den situation man selv befinder sig i.

Jeg hentyder her til, at jeg nok tidligere har haft en fornemmelse 
af, at jeg nok var medlem af tandlægeforeningen, men at jeg 
måske ikke var en del af den. I sagens natur har jeg ikke den 
fornemmelse mere, men det kan jo ikke udelukkes, at de øvrige 
medlemmer også kan have denne fornemmelse.

Det siges en gang imellem, at vi medlemmer jo er foreningen, 
men det nytter jo ikke noget, hvis medlemmerne ikke har den 
opfattelse, for så cementerer det jo fornemmelsen af ‘dem og 
os’, og det er jo netop denne fornemmelse, som vi prøver at 
gøre noget ved/nedbryde ved at invitere medlemmerne med til 
bestyrelsesmøderne.

Geografisk set er vi en meget stor region, og vi er også 
mange i bestyrelsen. Kunne man forestille sig, at hvert besty-
relsesmedlem arrangerede en “mødes til en TF - snak middag 
“ i sit område en eller to gange om året for på den måde at få 
kollegerne i tale?

Det er jo en kendt sag, at sammenhold gør stærkt, og vi 
tandlæger er nok noget nær verdensmestre i IKKE at holde 
sammen, så måske det kunne være vejen frem.

Onsdag 2/9 lige før tandfaglige dage var repræsentantskabet 

indkaldt til et møde om Double Diamond, som er en måde at 
køre processer/projekter på, som skal sikre, at udkommet bliver 
mere præcist og anvendeligt, da flere parametre tages med i 
processen. (Sådan forstod jeg det).

Det mere interessante i min optik, var i midlertid oplægget fra 
Jeppe Søe om Tandlægeforeningen, og om hvem vi skal være 
fremadrettet for at få gehør. Referatet har jeg iøvrigt allerede 
mailet ud til jer. Han kom med nogle kraftige postulater om, 
at hvis vi fx. fokuserede på blot 3 mærkesager, og gik målrettet 
efter at få dem ført igennem, så ville vi formodentlig kunne nå 
det i løbet af et år.

Ligeledes opfordrede han os til at samle en gruppe tandlæger, 
som kunne overvåge “kloakken af snavs” der flyder imod og 
under tandlægestanden i pressen og på sociale medier. Postu-
latet var, at man med en målrettet indsats ville kunne erobre 
debatten med målrettede svar og indlæg fra en gruppe af 10-20 
tandlæger komme til at styre den i den retning vi ville have den 
til at gå.

Var det noget, der kunne inspirere nogen af medlemmerne?

Vi besidder alle en enorm viden, og hvis vi virkelig lagde vores 
kræfter sammen, kunne vi nå rigtig langt.

Har I lyst til at lægge kræfterne sammen med bestyrelsen?

Når jeg ser tilbage på hele den energi, der efter Særlovens 
gennemførelse kom frem til overfladen, og som blandt andet 
gav sig udtryk i Memeta, og i at nogle andre - eller var det også 
Memeta? (Jeg husker det ikke) samlede en demonstration inde 
foran Christiansborg, så fornemmer jeg, at der bestemt er en 
vilje til forandring, og det handler nu blot om at få denne vilje, 
dette ønske samlet op, og kanaliseret de rigtige steder hen. Her 
kunne nogen af de tiltag, jeg har nævnt ovenfor være mulige 
instrumenter, og det er den diskussion, jeg også ønsker, at vi 
skal begynde at tage i dag.

Det har lige været tandfaglige dage, og hvor var det dejligt at 
komme ud igen. Der var mange spændende foredrag, men en 
ting fremstår tydeligere og klarere for mig end nogen siden før.

Munden er en intergreret og uadskillelig del af kroppen og 
kroppens sundhed. Alt begynder i munden, og det, der sker i 
munden, har konsekvenser for hele resten af kroppen.

FORMANDSBERETNING RSTF 2021



FAKTABOKS:
Klinikejere:  260
Privatansatte:  169
Offentligt ansatte   86
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Jeg har lyst til at omformulere ‘sund mund, sund krop’ og gøre det mere 
skarpt til :

“Du får aldrig en sund krop, før du har en sund mund.”

Det blev eksempelvis demonstreret ved at Allan Flyvbjerg fik Sundhedsprisen 
for sit arbejde med at udbrede forståelsen for sammenhæng mellem mund 
og krop. Og det blev iøvrigt understreget af Wenche Borgnakkes foredrag om 
det rejsende mikrobiom. 

Som fagfolk erkender vi sammenhængen, men det er ikke alment kendt og 
derfor ikke på dagsordenen politisk. Tværtimod har vi en sundhedsordfører 
i et af partierne, der mener, at folk over 50 da bare kan få en protese, for det 
fungerede fint for hendes mor.

Så er der altså lidt langt!

Derfor er den primære opgave det næste år - at få reduceret antallet af mærk-
esager og få dem promoveret, samt få kontrol over de shitstorme, der nu og 
da med mellemrum rammer os tandlæger. Det er muligt med en målrettet 
indsats, men det kommer til at kræve, at du engagerer dig aktivt og derved 
selv gør noget - ikke alene, men sammen med en gruppe af dine kolleger.

Gør vi det på den rigtige måde, både overfor vore patienter og i offent-
ligheden, tror jeg faktisk at vi har mulighed for at vinde gehør i hidtil uset 
grad.

Direktøren Joakim Lilholdt blev fyret af HB, og der er ansat en ny Direktør - 
Isabel Brandt Jensen, som havde tiltrædelsesreception 2/9-21.

Det er ligeledes besluttet, at der skal ansættes en politisk direktør, der kan stå 
for kommunikationen udadtil, og den proces er i fuld gang, og jeg vil egentlig 
forvente, at den er tilendebragt ultimo i år, senest.

Det er forventningen, at denne nye struktur vil styrke foreningens indflydelse 
markant.

Ellers har året budt på et skifte på næstformandsposten, hvor Rikke Freitag 
har afløst Mads Bundgaard efter en ærgerlig sag om uheldige udtalelser på 
facebook.

Sagen er blevet løst til alles tilfredshed, og jeg hører ikke andet end, at HB 
arbejder godt og konstruktivt videre.

Foreningsåret er, omstændighederne taget i betragtning, forløbet godt, og jeg 
ser fortrøstningsfuldt frem til næste år, og til de beslutninger vi kommer til at 
træffe her i dag.

Mvh. Henrik Harmsen, 
formand RSTF.



Ad pkt. 3 Ingen særlige emner

Ad pkt. 4 Regnskabet for foreningsåret 2020 findes på næste side, underskrevet af de valgte revisorer.

Ad pkt. 5 Forelæggelse af budget for 2022
 a) Bestyrelsen foreslår reduceret kontingent grundet Covid-situationen: kr. 525
 b) Bestyrelsen foreslår uændret honorar:
  formanden honoreres med kr. 85.280
  forretningsfører honoreres med kr. 116.480
  medlemmer af Samarbejds- og Koordinationsudvalget modtager særlig godtgørelse efter TF’s takst.
  Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takst i forbindelse med deltagelse i godkendte møder.

Ad pkt 6. Bestyrelsen foreslår valg af Henrik Harmsen, Slagelse

Ad pkt 7. Bestyrelsen foreslår, at der vælges yderligere 8 bestyrelsesmedlemmer plus 2-4 suppleanter.
Kandidatliste - opstillet i alfabetisk orden:
Anni Rønman
Betina Bille
Charlotte Holm-Busk
Jens Lætgaard 
Kit Vibe-Hastrup
Lone Petersen
Minna Ørdam
Susanne Kleist
Susanne Kristensen

Ad pkt 8. Bestyrelsen foreslår valg af flg. personer for 2 år:
 KEU: ingen valg i år
 OATU: ingen valg i år
 PATU: ingen valg i år
 Bestyrelsen foreslår valg af flg. personer for 1 år:
 EUU: Jens Lætgaard
 SUU: Charlotte Holm-BuskForsknings- og Praksisforsikringsudvalget: ?
 Tandskadeankenævnet: ?

Ad pkt 9. Bestyrelsen foreslår valg af Jan Nicolajsen, Næstved, og Allan Bo Svendsen, Nyk. F.
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