Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016

Dagsorden:
1. Dirigent Rikka Poulsen.
Referent Dorte Kocemba.
2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen.
Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede
patienter.
Cope it, ville have mailadresser på DSO´s medlemmer, som vi efterfølgende bestemte os for, det havde vi
ikke bemyndigelse til at give videre.
Alice og Else trak sig bestyrelsen arbejdet.
Vi sad efterfølgende med en bestyrelse på 4 Tom Lykke Gregersen, Christian Daric-Schøtt, Sabine
Christensen og Dorte Kocemba.
Vi besluttede herefter at fortsætte DSO, selvom det var på manglende hænder.
Økonomien i orden og mente godt, vi kunne arrangere kursus med 2 møder om året uden de store
problemer. Tom blev formand og kasser, Dorte sekretær, Sabine ville hjælpe med Facebook og Christian med
kurser. Dog måtte Sabine trække sig pga. manglende overskud til bestyrelsesarbejdet.
Vi har holdt Skype møder, hvor teknikken nogle gange har strejket.
Vi valgte Middelfart til årsmødet, pga. togforbindelser og lå midt i landet.
Reminder blev udsendt med en måned før tilmeldelsesfrist, 14 dage før og en sidste reminder en dag før.
Husker din hjerne som du tror, omsorgssvigt, var en øjenåbner for mig.
Ved årskurset slutning, havde vi en appetitvækker klar med emnet til efterårsmødet med emnet Skam, så
medlemmer kunne forhåndstilmelde sig uden at det var bindende, så vi kunne få en ide om, hvor vi skulle
bestille kurset henne. Det havde ellers været kutyme at holde kurset i kommunale lokaler i Odense.
Eftersom vi var underbemandede, tog Christian kontakt til Maj-Britt Liljendahl.
Vores version af hjemmeside har vi fået til at blive mere it-venlig, så den passer på tablet og computeren.
Tom informerede om, at vi har været i Tandplejerforeningen om emnet Skam, tak til Christian for at have
stået for kontakten, Lars Sørensen denne dags foredragsholder havde også et indslag i bladet.
3. Regnskab fremlægges ved Tom.
Se bilag. Næste side.

Vi har været gode til at få 25-30 til vores arrangementer.
Dorte har vi betalt kursusudgifter på transport, da hun i en periode har været uden arbejde.
4. Fremlæggelse af kontingent på 300 kr. Enighed om at fortsætte med dette beløb.
Michael Secher forslår at kontingentet skal stige, ikke enighed derom, da det vil begrænse de kommunal
ansatte i at deltage. Christina Krohn informerede om kommunernes navnløste medlemsskaber, hvor en
kommune så kan sende forskellige afsted på kursus og ikke den samme hver gang.
Bestyrelses forslag til kontingent stigning, uændret.
5. Bestyrelsen i Dso har stillet 2 forslag til vedtægtsændringer:
§3
Som medlemmer kan optages hele tandplejeteamet inkl. studerende med interesse for odontofobi.
Andre enkeltpersoner med interesse for selskabets formål kan efter skriftlig ansøgning og godkendelse af
bestyrelsen optages som medlemmer.
Organisationer, foreninger, fonde, firmaer og andre grupper med en naturlig interesse for selskabets formål
og arbejde, kan efter skriftlig ansøgning og godkendelse af bestyrelsen, optages som støttemedlemmer.
Disse medlemmer må deltage i selskabets arrangementer og overvære generalforsamlingen, men de har
ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen. Udmeldelse af selskabet kan ske skriftligt til kassereren
inden regnskabsårets start den 1. juli. Bestyrelsen kan efter forudgående varsel slette et medlem på grund
af kontingentrestance ud over 6 måneder. Samtidig med indkaldelse til årsmøde og ordinær
generalforsamling medsendes ajourført medlemsliste.
Ændres så, den sidste linje/sætning slettes.
§4
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Generalforsamling afholdes den første lørdag i
oktober måned hvert år. Den afholdes i forbindelse med det sidste møde på året. Varsling og indkaldelse til
generalforsamlingen foregår digitalt sammen med udsendelse af mail med dagsorden og indkomne forslag
til medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamling.
Ændres så, generalforsamlingen afholdes i løbet af efteråret hvert år.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.

Valg af dirigent og referant

2.

Formandens beretning

3.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4.

Fastlæggelse af kontingent

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelsen

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant

8.

Eventuelt

Forslag til lovændringer kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Lovændringsforslag
indsendes til bestyrelsen 30 dage før den ordinære
generalforsamling. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer, eksklusioner og Selskabets opløsning,
afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ekstraordinær
generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil eller senest 1 måned efter, at mindst
1/3 af medlemmerne skriftligt har begæret det under samtidig angivelse af de forslag, der ønskes
behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles forslag, der er angivet i
dagsordenen.
Ændres til, generalforsamlingen afholdes i efteråret.
Paragrafer godtaget.
6. Indkomne forslag: Ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Maj-britt Liljendahl og Eva Jensen, Maj-Britts klinikassistent blev nyvalgt
til Bestyrelsen.
Dorte, Tom og Christian ville fortsætte.
8. Valg af suppleant, mangler en.
Maj-Britt, foreslog, en flydende bestyrelse, forslag derom i vedtægterne til næste år. Også bindingen på 2 år
kan ændres til næste år.
9. Valg af revisor Susanne Rames, genvalgt. Michael tilbyder sig som revisorrepræsentant.
10. Eventuelt: Billeder på nettet, have tilladelse derom, også et forslag til vedtægtsændring til næste år.
Maj-Britt foreslog, at mødes en dag før. Samt at vi manglede nogen til at holde et foredrag, f.eks. Susanne
Hart, Kognitivt terapi.

Konstituerende møde i DSO kl. 17.
Tilstede: Tom, Christian, Maj-Britt, Eva og Dorte.
Formand Majbritt Liljedahl.
Kasser: Tom Lykke Gregersen.
Sekretær fortsat Dorte Kocemba med hjælp af Eva Jensen, som også vil tage sig af Facebook.
Emne til efterårsmødet; Kognitiv terapi forløb, Christian vil forhøre sig om emne til næste gang.
Rikka tages kontakt til med emne oversigten over kurser i DSO´s historie, Rikkas tandplejer om emnet?
Eva Jensen foreslår også, afslappende musik ved Niels Eje.
Næste Skype møde d. 23. oktober kl. 10-12.
Foreløbig dagsorden:
Gebyr ændres, kontaktperson ved kursus på indbydelse til kurser.
Ændring af vedtægter og hvem bestyrelses består af på hjemmesiden, Torben skal kontaktes.
Vedtægterne skal rettes med ændringerne i paragraf 3 og 4.
Facebook.
Kursus til foråret.

