ORDINÆR GENERALFORSAMLING REGION SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING 2018
REFERENT: POUL MØLLER, forretningsfører.

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

Valg af dirigent
Regionsformandens beretning
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

Referat:
Formand, Christian Eggers-Lurá (CEL) bød velkommen til de 36 fremmødte, hvoraf de 33
var stemmeberettigede. Hver stemmeberettiget modtog 2 stemmesedler, henholdsvis en rød
og en grøn.
Før vi tog hul på 1. pkt. på dagsordenen bad CEL forsamlingen rejse sig og mindes de 4
kollegaer fra Region Sjælland, der var afgået ved døden i foreningsåret.
Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Niels Petersen (NP). Valgt med akklamation.
NP kunne konstatere, at generalforsamlignen var lovligt indvarslet. Ingen indsigelser. Der
blev valgt 2 stemmetællere: Irene Mandrup Krüger og Jens Lætgaard.
Pkt. 2. Regionsformanden aflagde beretning på vegne af hele bestyrelsen. CEL indledte
med en præsentationsrunde af den siddende bestyrelse, hvorefter han tog udgangspunkt i
bestyrelsens skriftlige beretning. Rekruttering: været et fast pkt. på dagsordenen, og udmøntet sig i foryngelse og nytilgang. CEL meget tilfreds med sin bestyrelse, som han betragter
som et godt hold, hvor mangfoldighed, sammenhold og erfaring er bærende elementer.
Plads til uenighed, men altid i respekt for andres mening, og socialt velfungerende. CEL
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promoverede Susanne Kleist (SK) som en stærk kandidat til formandsposten i TF. Håber,
at det bærer frugt. CEL kommenterede ‘særloven’ , MeMeTA (Meget Mere Tandsundhed)
og denne grupperings virke på Facebook. Facebook-gruppen opfattes fejlagtigt at en del
kollegaer som talerør for TF. Kan virke lidt uheldigt. Bedre at samle alle gode kræfter på
tværs af alle sektorer i TF’s demokratiske organer. Fint med debatter på Facebook, bare man
husker, at beslutningerne tages af repræsentantskabet, der vælges regionsvis på de årlige
regionsgeneralforsamlinger. Derfor en opfordring til at det er nu, man fremkommer med
sine holdninger. CEL kom afslutningsvis ind på etableringen af afløseren til det nedlagte
klagesagssystem. Tættere på målet. Afviger fra det nedlagte på 2 væsentlige punkter. Ingen
ankemulighed, og det er jurister, der er sagsbehandlere. Beretningerne modtaget med akklamation.
De 2 beretninger blev overgivet til generalforsamlingen til debat. Debatten drejede sig kun
om formandens udtalelser omkring Facebook-gruppen, som af flere - Jens Lætgaard, Betina Bille, Peter Hvitfeldt, Jan Nicolajsen - blev opfattet unødigt negative. Holdningen var,
at generalforsamlinger kun afholdes en gang årligt. Facebook er der hver dag, og er lige
ved hånden. Derfor naturligt at bruge dette medie, og ingen grund til at se det i et negativt
lys. Fysiske afstande til Regionsgeneralforsamlingerne landet over begrænser mange kollegaer i at deltage. Facebook er lettere, og landsdækkende. Nytænkning i TF efterlyses. CEL
erklærede, at ordene dækkede over hans personlige holdning, og at hans bekymring gik på,
at Facebook af flere kollegaer blev opfattet som et talerør for TF, hvad det ikke er.
Ad pkt. 3. Bestyrelsen havde ikke fremlagt emner til særskilt debat, ej heller forsamlingen.
Ad pkt. 4. Da regnskabsåret følger kalenderåret, mens foreningsåret forløber fra ‘efterår til
efterår’, så er der intet regnskab at fremlægge i forbindelse med denne regionsgeneralforsamling.
Ad pkt. 5. Poul Møller (PM) fremlagde i egenskab af RSTF’s forretningsfører budget for
2019. Budgettet kalkulerer med et kontingent på kr. 1.000 pr. medlem, gradueret efter TF’s
kontingentregler, samt en aflønning af formanden på kr. 82.000 og forretningsføreren på kr.
112.000 om året. Budgettet balancerer omkring 0 kr. Der er en anbragt formue i Jysk Pengepleje på kr. 500.000 + en kassebeholdning på ca. kr. 200.000.
Budget, kontingent og aflønning blev vedtaget uden indsigelser.
Ad pkt. 6. Bestyrelsen indstillede CEL til posten som formand. Ingen modkandidater. CEL
valgt med akklamation.
Ad. pkt. 7. Valg til bestyrelsen blev kompliceret af, at Jens Lætgaard på vegne af flere
deltagende medlemmer fremlagde 14 fuldmagter, samt en advokaterklæring på, at det var
et lovligt tiltag, fordi det intet steds i Vedtægter for TF’s Regionsforeninger udtrykkeligt
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stod, at brug af fuldmagter var ugyldigt. Dette blev imødegået af flere bestyrelsesmedlemmer, og af dirigenten, der henholdt sig til sine juridiske oplysninger. Disse blev konfirmeret
af Susanne Kleist, der fremlagde et responsum udarbejdet af adv. Lars Svenning Andersen,
advokatfirmaet Bech-Bruun, der imødegik retten til benyttelse af fuldmagter. Konklusionen
blev, at afstemningen gennemførtes på vanlig vis, samt at det blev ført til referat, at det
skete under protest, og med forbehold for at kræve omvalg (ekstraordinær generalforsamling). CEL garanterede, som på det tidspunkt eneste valgte bestyrelsesmedlem, at det ville
ske, hvis det efterfølgende kunne konstateres, at der var sket procedurefejl. Almen accept
af beslutningen. Dirigenten tog de 14 fuldmagter i sin varetægt, og valghandlingen kunne
begynde med 11 kandidater til 8 bestyrelsesposter. Skriftlig afstemning, hvor hvert stemmeberettiget medlem havde mulighed for at skrive op til 8 kandidater på den røde stemmeseddel.
Der blev afgivet i alt 248 stemmer, der fordelte sig som følger, hvor de 8 øverste er valgte til
repræsentantskabet:
Kit Vibe-Hastrup Iuel		
30
Anni Rønmann			28
Susanne Kleist			28
Charlotte Holm-Busk		
26
Steen Bertram-Jakobsen		
23
Henrik Harmsen			21
Leni Møllsøe				21
Lone Petersen			19
Bjørn Anderson			18
Erling Timann Jensen		
17
Jens Lætgaard
		17
4 kollegaer stillede op som suppleanter, og blev alle valgte, og i flg. rækkefølge:
Susanne Kristensen, Kristian Batenburg, Jens Lætgaard, Bjørn Anderson.
Ad pkt. 8 blev flg. valgt:
KEU: Anni Rønmann /suppleant: Charlotte Holm-Busk
PATU: Kristian Batenburg /suppleant: OATU: Irene Mandrup Krüger / suppleant: SEKRETARIAT - 2759 1939
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SUU: Karen Kongsbak
EUU: Leni Møllsøe
Ad pkt. 9 blev flg. valgt:
Allan Bo Svendsen, Nykøbing F. og Jan Nicolajsen, Næstved.
Ad. pkt. 10 takkede Christian Eggers-Lurá Allan Bo Svendsen for en lang, stabil og fortrinlig karriere i først kreds 3’ bestyrelse, som formand for Regionsforeningen og senest som
suppleant i Region Sjællands Tandlægeforening. Du vil blive savnet. Tak til de fremmødte
for en livlig aften og god debat, og afslutningsvis en varm tak til aftenens dirigent, Niels
Petersen, for kompetent og myndig afvikling af generalforsamlingen. Giver tryghed med en
velforberedt dirigent!
Varighed: 90 minutter.
Efter generalforsamlingen holdt overlæge Preben Homøe et rigtig flot og veldokumneteret
indlæg om kræftbehandling af mundhulecancer i almindelighed, og af faresignaler og henvisningspraksis i Region Sjælland i særdeleshed. Trods det dystre emne var det en fagligt
fornem måde at slutte aftenen på, og Preben Homøe gjorde det fortrinligt.
Poul Møller.

SEKRETARIAT - 2759 1939
Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25, 4300 Holbæk.
https://rstfnet.dk

