Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 5. september 2015.
Dagsorden:
1. Dirigent Else Baden-Jensen.
Referent Dorte Kocemba.
2. Formandsberetning oktober 2015
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Else som formand, Alice som sekretær, Tom
som kasserer og Dorte som menig medlem og hjælper for Alice og med Christian som suppleant. Vi har
manglet et bestyrelsesmedlem indtil Sabine Christensen meldte sig helt frivilligt i foråret.
Foreningen har 77 medlemmer og er vel konsolideret økonomisk – se regnskabet.
Bestyrelsen har holdt 4 møder 25. januar, 23. februar, 19. april og 21. juni på Skype af 1- 1,5 times varighed.
Vi har udsendt 2 nyhedsbreve.
Bestyrelsens vigtigste opgave har været at arrangere de 2 medlemsmøder forår og efterår.
Til årsmødet midt i marts kom Professor tandlæge Tiril Willumsen fra Olso og fortalte om ’Tandlægeskræk i
relation til totur og overgreb’. Det var en usædvanlig god oplevelse med seriøse og relevante
forskningsresultater kombineret med rørende historier fra dagligdagen i arbejdet med de bange patienter.
Spørgelysten var stor og Tiril svarede hjertevarmt og nærværende på alle spørgsmål, og vi fik ideer med os
hjem til, hvad vi hver især kan gøre anderledes.
Tak til Christina Krohn for at stå for planlægningen ift hotellet.
DSO hjemmesiden har fået nedlagt den lukke del, som ingen faktisk brugte.
Alice og undertegnede har langt en del arbejde i at få ryddet op, og der er stadig muligheder for at udbygge
med gode ideer til, hvordan vi endnu bedre kommer i kontakt med de bange patienter og mulige
kommende medlemmer af foreningen.
En uudnyttet mulighed for at markedsføre foreningen og vores budskaber endnu bedre er Facebook. Jeg
håber at nogen fremover kunne have lyst til at gå ind og lege med den del af formidlingen.
Jeg forlader efter denne generalforsamling bestyrelsen og vel også DSO. Jeg har været med siden
forløberen for DSO – en lille netværksgruppe på 8 engagerede tandlæger – startede i juni 2006. Jeg
arbejder ikke mere som tandlæge og har så travlt med alle den andre spændende ting, jeg foretager mig, så
derfor har jeg besluttet dette. Jeg har tillid til, at DSO fortsat vil berige alle jer, der ønsker at hjælpe de
bange patienter.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab se næste side.

4. Fremlæggelse af kontingent på 300 kr. Enighed om at fortsætte med dette beløb.
5. Indkomne forslag: Ingen.
6. Valg af bestyrelse. Else går af som formand, Alice som sekretær. Ingen nye vil stille op. Tom, Dorte,
Christian mødes efter mødet til konstituering.
Tom spørger til mulige foredragsemner til kommende møder. Lars Sørensen, ansat ved psykiatrien i
Nykøbing Sjælland kan fortælle om emnet Skam. Rikka vil kontakte Lars og lave en forespørgsel om en
mulig dato i marts.
Hanne Jørgensen til efterårsmødet/generalforsamlingen i september, Alice har kontakten til hende.
Alice foreslår, man laver en forespørgsel iblandt medlemmerne, om de har nogen mulige emner, måske
overveje nogen, som har været at fortælle før eller medlemmerne selv måske vil fortælle noget fra deres
hverdag. Alice vil også gerne være behjælpelig.
7. Valg af revisor Susanne Rames, genvalgt.
8. Skal DSO tillade ´Cope it` rundsendelse af reklamemateriale til DSO´s medlemmer? Enighed om, de skal
have lov til at fremlægge deres foredrag først.
9. Eventuelt: intet

Konstituerende møde i DSO kl. 17.
Tilstede: Tom, Christian og Dorte. Sabine måtte tage hjem.
Foreløbig formand og kasser: Tom Lykke Gregersen.
Sekretær: Dorte Kocemba. Menig medlem Sabine Christensen. Suppleant Christian Daric- Schjøtt. Sabine og
Christian vil kunne stå for mindre opgaver. På grund af vi I bestyrelsen synes, at denne fordeling er
uholdbar, vil vi gerne indkalde til ekstra ordinær generalforsamling for at vælge flere medlemmer eller vi
må nedlægge foreningen helt.
Bestyrelsen er blevet enig om, at det vil vi ikke give Cope-it lov til at sende ud til medlemmerne - at de selv
må henvende sig for kontakt.
Skype møde kl. 20 d. 27. september.
Foreløbig dagsorden:
Dato for ekstraordinær generalforsamling

