BESTYRELSE:
Christian Eggers-Lurá, Holbæk -2215 6226
formand

Susanne Kleist, Roskilde - 2214 5116
næstformand

Anni Rønman, Viby Sj. - 2274 1896
Charlotte Holm-Busk, Roskilde - 4055 9244
Henrik Harmsen, Slagelse - 4015 8919
Kit Vibe-Hastrup Iuel, Sorø - 4211 2010
Leni Møllsøe, Roskilde - 6130 3751
Lone Petersen, Køge - 2990 6106
Steen Bertram-Jakobsen, Maribo - 4046 5118
SUPPLEANTER:
Susanne Kristensen, Skælskør - 4079 2327
Kristian Batenburg, Roskilde - 3142 4514
Jens Lætgaard, Himmelev - 4057 2519
Bjørn Anderson, Nakskov - 4063 0513
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Generalforsamlingen afholdes onsdag, den 9. oktober 2019 kl. 20:00
på Hotel Comwell Strand, Strandvejen 111, Køge.
Kl. 17:30 2-retters middag i Restauranten*
Kl. 18:30 Debat af Tandlægeforeningens Vision 2026 a la ‘Højlunds Forsamlingshus’
Kl. 20:00 Generalforsamling

*Deltagelse i middagen er gratis, men kræver bindende tilmelding via rstfnet.dk - benyt dette link!

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
		
		
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Regionsformandens mundtlige beretning - skriftlige beretning på næste side.
Særlige emner
Godkendelse af regnskab for 2018
Forelæggelse af budget for 2019
a) Fastsættelse af regionsforeningskontingent
b) Fastsættelse af honorarer
Valg af formand
Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
Valg af repræsentanter til lokale og regionale råd.
Valg af to kritiske revisorer og evt. suppleanter
Eventuelt
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Formandsberetning for Region Sjællands Tandlægeforening 2019.
Kære alle medlemmer i Region Sjællands Tandlægeforening (RSTF).
Bestyrelsen
Jeg har nu siddet i formandsstolen i næsten 2 år, og det har været både en personlig tilfredsstillelse og en interessant
fagpolitisk rejse. Mit overordnede mål var sidste år at rekruttere flere yngre bestyrelsesmedlemmer, og det er lykkedes.
Tragisk og ulykkeligt oplevede vi for første gang i mit snart 20 års politiske bestyrelsesliv at miste et yngre medlem. Anne
Lene Dolberg Clausen efterlader børn, mand og klinik. Cancer er en forfærdelig sygdom. Jeg gik på studiet med Anne
Lene, så det sætter lidt tingene i perspektiv, når folk kommer med udtalelser eller bekymringer om dit og dat!
Vi har en god og arbejdsom bestyrelse, hvor der er højt til loftet. Vi kan godt internt være uenige og diskutere politik,
men udadtil skal vi være enige. Det er vigtigt, at vi er loyale og har tillid til hinanden, samt til hinandens bestyrelsesarbejde både internt og eksternt.
Vores kursusudvalg har afholdt 4 rigtig gode kurser i den foregående periode. Første var på regionsgeneralforsamlingen
2018 om mundhule cancer. Det næste var om stress, det tredje var om caries og det fjerde om sukker. Til efteråret kommer et højaktuelt og obligatorisk kursus i genoplivning. Skynd Jer, at tilmelde Jer på rstfnet.dk, der er stadig få ledige
pladser.
Fantastisk, at vores kursus udvalg kan finde aktuelle og interessante emner, selv om kursustilbuddene er mange.
Tak til min gode ven og tidligere samarbejdsparter Poul Møller, som er webmaster, sekretær og forretningsfører, for at
være skarp og have orden og styr på tingene.
Tak til Susanne Kleist min næstformand og formand for ”Den store Tandlægeforening” for sparring, ideer og konstruktiv
feedback. Selv om du er en travl kvinde, har du altid tid og overskud til at tale med mig.
Medlemsinddragelse
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Folketingsvalget er overstået, og vi har fået en ny regering. Vi venter stadig på den nye regerings menig om tandplejeområdet. For skulle man tro på politikkerne inden valget, var der mange med tandpleje på dagsordenen.
Bemærkelsesværdigt er det, at særloven blev enstemmigt vedtaget af alle partier, men spørger man partierne i dag, vil
kun 2 stemme for særloven. De øvrige partier er villige til at forhandle overenskomst. De lovede, at ”arbejde hen imod
os”, at det skulle blive 1. oktober, men jeg har intet hørt på vandrørene, og er der overhoved berammet et møde? Jeg
respekterer de medlemmer, som har meldt sig ud af særloven, og jeg respekterer også de medlemmer, der stadig er inde
under særloven.
Hvad er det egentlig vi tandlæger ønsker? Vi kan ikke selv blive helt enige. Skal det være gratis at gå til tandlæge, hvis
man er under 25 år? Og i så fald skal det være i kommunalt eller i privat regi? Hvornår og hvor længe skal man være i
kommunal tandpleje?
Det, vi derimod kan blive enige om er, at vores fag er udsat for stigende reguleringer og kontrol. Økonomien spiller en
stadig større rolle både privat og kommunalt, samtidig med at vi skal kæmpe for at holde fagligheden højt.
Det er vigtigt, især i disse tider, med medlemsinddragelse. Derfor har vi i RSTFs bestyrelse besluttet, at til generalforsamlingen vil vi tilbyde vore medlemmer at komme og ytre deres mening om Tandlægeforeningen Vision 2026. Vi mener,
at vi på den måde forsøger at komme tættere på vores medlemmer, og nu får de muligheden for at være til stede og give
deres mening til kende.
Vi har et mål i RSTF, og det er at gøre os mere lækre og attraktive. Derfor ønsker vi også en meningsudveksling på generalforsamlingen om, hvordan vi kan gøre netop det.
Vi påtænker at lave det ligesom ’Højlunds Forsamlingshus’, hvor der er en ordstyrer og hvor medlemmerne kommer med
deres meninger. De bliver nedskrevet og sendt til Hovedbestyrelsen, som derefter medtager oplæggene til videre diskussion og handling. Handling er her nøgleordet. Ikke løs snak, men handling!
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Temadag
På Hovedgeneralforsamlingen 2018 blev det besluttet, at der skulle laves en temadag med fokus på dybere inddragelse af medlemmerne i de fagpolitiske processer og beslutninger. Denne
fagpolitiske temadag er lørdag 16/11, hvor medlemmerne får mulighed for at komme direkte til
orde. Temadagen hedder (på godt dansk) ’Likes and Hates’, TF i den digitale verden. Det bliver en
anderledes temadag i et nyt format. Her vil det være muligt at møde fysisk op i Amaliegade, eller
sidde derhjemme foran sin PC med benene oppe og enten bare følge debatten eller være deltagende. Michael Kamber styrer slagets gang. Med dette tema håber jeg virkelig, at I vil sætte et par
timer af, hvad enten det er digitalt eller fysisk.
Grønland
Der blev i år afholdt formandsmøde i Grønland.
Jeg deltog i august sammen med de andre 6 regionsformænd. Vi var sammen i 7 dage, hvoraf de
4 var berammet til møder, kursus og se andre tandlægeklinikker og hospitalet. Det var fantastisk,
og jeg er stadig høj og fyldt med glæde på nethinden, næsten som nyforelsket. I den forbindelse
vil jeg gerne takke alle medlemmer for turen, og det er ikke sidste gang, jeg tager derop. Jeg havde
- for egen regning - taget min hustru og mine to mindste børn med, som også er fascineret af
Grønland.
Problemerne med Grønland er mange. De har store rekrutterings problemer af kvalificeret hjælp
overalt i sundhedssystemet, (man tænker ligesom i udkants Danmark). De har problemer med at
varetage alles sundhedsudfordringer ens pga. de store afstande, og transport sker enten med fly

eller båd - der findes ingen veje mellem byerne. Men mest af alt er problemet holdning. Mange
grønlændere mangler egenomsorg og tager ikke vare på sig selv. Selvstyrets problem er, at det
meste i sundhedbehandling er gratis, derfor mangler mange grønlændere egenomsorg; mange er
nærmest ligeglade/ligegyldige.
F.eks. hos ”Hjemmestyrets” tandlæger gælder det, at alle 6’ere og bagud skal ekstraheres, med
mindre man går til en privat tandlæge.
Facebook
Facebook er en nem og let tilgang til at kommunikere på. Vi skal passe på, at det ikke bliver den,
som skriver mest og svarer på alt og dermed er mest aktiv, som sætter dagsordenen. Fint med debatter på FB, bare man husker, at beslutningerne tages af repræsentantskabet, der vælges regionsvis på de årlige regionsgeneralforsamlinger.
Som Peter Madsen siger: ”vores hjerne har brug for ikke at bekymre sig så meget, og vores hjerne
har brug for, at vi får nogle fiaskoer en gang imellem, ellers udvikler vi os ikke’’.
Mark Twain: ”Jeg har haft så mange bekymringer, som ikke er blevet til noget’’.
Håber vi ser mange mennesker til vores generalforsamling onsdag d. 9-10-2019 på Comwell Køge
kl. 20.00
Se os på vores fine hjemmeside rftsnet.dk
Vi er til for dig!
Formand for Region Sjællands Tandlægeforeninge
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Ad pkt. 3 Tandlægeforeningens Vision 2026 - se bilag sidst i 		
		INFO
Ad pkt. 4
		

Regnskabet for foreningsåret 2018 findes på næste
side, underskrevet af de valgte revisorer.

Ad pkt. 5

Forelæggelse af budget for 2020

a)
b)
		
		
		

Bestyrelsen foreslår kontingent: kr. 1.050
Bestyrelsen foreslår, at formanden honoreres med
kr. 85.280 - en stigning på 4%
Forretningsfører honoreres med kr. 116.480 - en 		
stigning på 4%

		
Medlemmer af Samarbejds- og Koordinations		
udvalget 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 Christian 			
		Eggers-Lurá, Holbæk.

Ad pkt 7.
		

Bestyrelsen foreslår, at der vælges yderligere 8 			
bestyrelsesmedlemmer plus 2-4 suppleanter.

		

Kandidatliste - opstillet i alfabetisk orden:

		Anni Rønman
		Bjørn Anderson
		Charlotte Holm-Busk
		Henrik Harmsen
		Jens Lætgaard
		Kit Vibe-Hastrup
		Lone Petersen
		Steen Bertram-Jakobsen
		Susanne Kleist				
		Susanne Kristensen
				
Ad pkt 8. Bestyrelsen foreslår valg af flg. personer for 2 år:
		KEU: ikke på valg i år.
		PATU: ?
Bestyrelsen foreslår valg af flg. personer for 1 år:
		EUU: Jens Lætgaard
		SUU: Karen Kongsbak
		
Medlemmer til Forsknings- og Praksisforsikringsudval-		
		
get, samt til Tandskadeankenævnet udpeges kun i lige år.
Ad pkt 9.
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Bestyrelsen foreslår valg af Jan Nicolajsen,
Næstved, og Allan Bo Svendsen, Nyk. F.

ÅRSREGNSKAB 2018
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HELE STRATEGIRAPPORTEN FINDER DU HER!
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