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 Regionsformand Allan Bo Svendsen bød velkommen, og gik videre til dagsordenen punkt 1. 

1. Valg af dirigent 

 Direktør i Tandlægeforeningen, Joakim Lilholt, (JL) blev valgt. 

JL konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

Valg af referent: Poul Møller (PM) foreslået og valgt. 

Valg af stemmetællere: Jørgen Brinck og Bent Torp Hansen foreslået og valgt. 

2. Regionsformandens beretning 

 Der har ikke været nogen aktivitet i regionsforeningen. Derfor hverken en skriftlig eller 
mundtlig beretning. 

3.  Særlige emner 

 Intet til dette punkt. 

4. Godkendelse af regnskab 2016 

 Der foreligger intet regnskab, da der ikke har været afholdt nogen økonomisk belastende 
aktivitet. 

5. Forelæggelse af budget for 2018  

 Poul Møller fremlagde det af bestyrelsen udarbejdede budget, hvor kontingentet er sat til kr. 
1.000 p.a. med TF’s normale graduering for de 3 medlemskategorier. Formandshonoraret er 
sat til kr. 60.000 p.a., og udgifterne til sekretariatsfunktionen – forretningsfører – er sat til kr. 
90.000. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 

6. Forslag om nedlæggelse af kredsforeningerne under regionen 

 Forslaget blev vedtaget. 

7. Forslag om navn for Region 2: Region Sjællands Tandlægeforening 

 Navnet blev vedtaget. 

8. Valg af formand 

 Christian Eggers-Lurá var indstillet af bestyrelsen og eneste kandidat. Valgt med applaus. 
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9. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter 

 Følgende blev valgt som repræsentanter: 
Susanne Kleist 
Anni Rønman 
Bjørn Anderson 
Leni Møllsøe 
Lone Petersen 
Charlotte Holm-Busk 
Steen Bertram-Jakobsen 
Susanne Kristensen 
Som suppleanter valgtes: 
Poul Møller 
Allan Bo Svendsen 
Kit Vibe-Hastrup Juel 
Annelene Clausen 

10. Valg af yderligere medlemmer af – og suppleanter til – TF’s repræsentantskab 

 Ingen yderligere blev indstillet til valg. 

11. Valg af medlemmer og suppleanter til TF-udvalg og regionale udvalg 

 Anni Rønman valgt til KEU; Irene Mandrup Kryger valgt til OATU; PATU vakant; Karen 
Kongsbak valgt til SUU; Leni Møllsøe valgt til EUU. 

12. Indstilling af medlemmer til følgende udvalg: TF’s Forskningsudvalg (FORSKU),  

Praksisforsikringsudvalget (PFU), og Tandskadeankenævnet I og II (TSAN) 

 Genvalg af de nuværende kandidater, der alle er villige til genvalg. 

13. Valg af 2 kritiske revisorer og evt. suppleanter 

 Allan Bo Svendsen og Jan Nicolajsen indstillet og valgt. 

14. Eventuelt 

 JL takkede for en god, rolig og velafviklet stiftende generalforsamling, og ønskede formand og 
bestyrelse held og lykke med fremtiden. CEL takkede JL for god styring. Takkede de 
fremmødte, og hævede generalforsamlingen. 

 
 
 

 


