REFERAT AF REGIONSGENERALFORSAMLING I REGION SJÆLLANDS
TANDLÆGEFORENING, ONSDAG, DEN 9. OKTOBER 2019 KL. 20:00
PÅ HOTEL COMWELL STRAND, KØGE.

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Regionsformandens mundtlige beretning
3.
Særlige emner
4.
Godkendelse af regnskab for 2018
5.
Forelæggelse af budget for 2020
		
a) Fastsættelse af regionsforeningskontingent
		
b) Fastsættelse af honorarer
6.
Valg af formand
7.
Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og evt. sup		pleanter
8.
Valg af repræsentanter til lokale og regionale råd.
9.
Valg af to kritiske revisorer og evt. suppleanter
10. Eventuelt

AD PUNKT 1.

Bestyrelsen foreslog Niels Petersen (NP), der blev valgt med akklamation.
NP takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ingen indvendinger fra de fremmødte.
2 valgmedhjælpere blev udpeget - Charlotte Holm-Busk og Kristian Batenburg.
43 stemmeberettigede medlemmer til stede.
AD PUNKT. 2.

Formanden, Christian Eggers-Lurá (CEL) indledte sin formandsberetning, aflagt
på vegne af bestyrelsen, med at mindes de kolleger, der er afgået ved døden i in-

deværende foreningsår.
CEL henviste til den skriftlige beretning, men supplerede denne med at fokusere på
den verserende tandlægemangel, ikke mindst i yderområderne af Region Sjælland.
Nyt omkring ’særloven’. Det forventes, at der indenfor kort tid vil komme gang i
forhandlingerne/udspil til nyt oplæg.
Ca. 500 ubehandlede sager i Patientklagenævnet omkring tandbehandling. Mangler
ansatte indenfor vores område, og de ansatte tilbudt lavere løn. Ingen videns erfaring,
og de tidligere ansatte tandlæger ’strejker’. Lange udsigter for normalisering.
Måske nyt tiltag omkring socialt udsatte borgere og deres tandbehandling. Regeringen har gjort sig tanker, og udspillet lægger op til gratis tandpleje.
Kom og støt op omkring årets temadag, lørdag den 16. november i Amaliegade eller
deltag hjemmefra.
Tak til bestyrelsen for godt samspil. En fornøjelse og en glæde!
Beretningen blev modtaget med applaus, og overladt til spørgsmål og debat:
Susanne Kleist (SK) spurgt om møde med Sundhedsminister Magnus Heunicke omkring afløser af særloven. Ingen dato på hvornår.
CEL kom med lidt ’bonus-info’:
516 aktive medlemmer i Region Sjælland. Afgang på 30 medlemmer i forhold til sidste år. Tilgang af offentlige medlemmer, seniormedlemmer og klinikejere.
12 har meldt sig ud. Hvor er resten blevet af?
Vi skal være opsøgende. Vi skal gøre os attraktive. Vi skal have en strategi for at tiltrække og fastholde medlemmer af alle kategorier!
Jens Lætgaard (JL): ankemulighed et stort ønske, og SKL siger, at den skulle være på
vej.
SK: Deltag i fagpolitisk temadag, der i år bliver med fysisk fremmøde i Amaliegade og
via nettet.
AD PUNKT 3.

Punktet ansås for uddebatteret i forbindelse med det forudgåede debatmøde kl. 19.
AD PUNKT 4.

Regnskab og status for regnskabsåret 2018 - RSTF’s første regnskab - gennemgået af
Poul Møller. Ingen indvendinger. Godkendt!

AD PUNKT 5.

Budget for regnskabsåret 2020 fremlagt, herunder kontingent og honorarer.
Godkendt, med en kontingentstigning på 50 kr. til et kontingent på kr. 1.050, samt en
ændring af formands- og forretningsførers honorar på 4%.
AD PUNKT 6.

CEL modtog genvalg. JL ønskede også at opstille til formandsposten. Inden vi gik
til valghandlingen promoverede Henrik Harmsen (HH) JL. Tog udgangspunkt i, at
CEL på bestyrelsens internatmøde havde luftet tanker om, at han ‘kun’ ville tage et år
mere. HH fandt det derfor klogest for foreningens virke og energi at skifte formand
nu. Mente at JL ville være den rette til det. JL er visionær, udmøntet i mange forskelligartede initiativer på mange forskellige planer indenfor tandlægeverdenen. Uslebet
diamant, der ikke altid optræder med rette diplomatiske ‘touch’, men det overskygges
af hans mange kvaliteter. Fremtidens mand. Sluttede med det retoriske spørgsmål:
skal vi fortsætte endnu et år på samme vis eller skifte gear?
CEL fastholdt sit kandidatur, og mente at det ville være bedst for foreningen, hvis han
fortsatte og JL fik lidt flere fagpolitiske ‘læreår’ på bagen, før han gik efter formandsposten. CEL havde selv fået stort udbytte af flere bestyrelsesår, før han følte sig moden
til at påtage sig sit formandsansvar.
Sven Samson og Kristian Batenburg anbefalede forsamlingen at stemme på JL.
Fornyelse nødvendig, og her følte de at JL var bedste mand til det.
Afstemning: 43 afgivne stemmer. JL fik 29; CEL 14. Jens Lætgaard hermed valgt til
formand for RSTF.
AD PUNKT 7.

Bestyrelsen består af 9 personer inklusiv formanden. Der skulle således vælges 8
bestyrelsesmedlemmer ud af en liste på 13 kandidater. CEL ønskede ikke at opstille
til bestyrelsen. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen fortsat skal bestå af 9
personer, samt at de kandidater, der ikke opnåede valg, ville blive suppleanter og i den
rækkefølge, som stemmetallet berettigede til. Der kunne afgives op til 8 stemmer, og
kun en stemme på samme person på samme stemmeseddel.
Resultatet blev som følger, oplistet i den rækkefølge som det personlige stemmetal
angav:
		
		
		
		

1. Eddie Basson
2. Kit Vibe-Hastrup Iuel
3. Henrik Harmsen
4. Betina Bille

		
		
		
		

5. Mette Dyhr
6. Charlotte Holm-Busk
7. Anni Rønman
8. Lone Petersen

Suppleanter:
		
1. Susanne Kleist
		
2. Erling Timann Jensen
		
3. Steen Bertram-Jakobsen
		
4. Bjørn Anderson
		
5. Susanne Kristensen
Foreningens suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.
Efter mødet meddelte Steen Bertram-Jakobsen, at han trækker sig fra suppleantposten! Dirigentenmindede de nyvalgte om udfyldelse af TF’s habilitetsskemaer.
AD PUNKT 8.

Der skulle ikke i år vælges medlemmer til KEU, PATU eller OATU.
Til SUU valgtes Karen Kongsbak, Region H. som vores repræsentant.
Til EUU valgtes Jens Lætgaard.
AD PUNKT 9.

Til kritiske revisorer genvalgtes Allan Bo Svendsen og Jan Sejr Nicolaisen med applaus. Ingen suppleanter til posten.
AD PUNKT 10.

Jens Lætgaard takkede for valget og takkede CEL for hans indsats. Herefter sluttede
dirigenten generalforsamlingen, og gav ordet til formanden.
CEL lykønskede JL og den nye bestyrelse med valget, takkede dirigenten, de kritiske
revisorer, samt ikke mindst afgående bestyrelsesmedlem Leni Møllsøe for stor indsat
i almindelighed gennem mange bestyrelsesår, samt i særdeleshed for den energiske
indsats, som hun har ydet i regionskursusudvalget. Alle blev takket med vingaver.
CEL anbefalede desuden den nye bestyrelse at søge efter et PATU-medlem.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22:10.
Referent: Poul Møller.

rstfnet.dk

