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------0000000----Tilstede: Uwe Vestergaard, Bo Danielsen, Julie Pajaniaye, Dorte Kaarup-Christensen, Rodrigo
Lopez, Anders Grønbech, Morten Kaaru p-Christensen, Mogens Brunhøj, Gustavo Nascimento,
Fåbio Leite.
Ad 1) Valg af dirigent
Morten Kaarup-Christensen, der var blevet valgt som dirigent, indledte mødet med at konstaterer at kun
medlemmer af foreningen var til stede samt at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Ad 2) Bestyrelsens beretning
Fomanden Bo Danielsen fortalte i sin beretning om årets møder:
• Forårsmødet på Aros i 2017, der var et heldags møde, med emnet "Valg af specielle
håndinstrumenter og avanceret instumentering ved taler Anna Pattison.
• Efterårsmøde på Hindsgavl Slot den 29. og 30. september 2017, med emnet "Behandling af
kompliceret marginal parodontitis" ved tre talere Prof. Dr. med. dent. Peter Eickholz, PhD,
Parodontal specialist Mark F Timmermann og Dr. odont, Parodontal special ist Kristin M Kolltveit
med input om hvordan de behandlede patienter, de kliniske relationer.
• Den internationale Gum-dag i maj hvor studerende fra Århus udlevere tandbørste ved banegården.
GUM-day finder sted igen den 12. maj 2018, hvor flere sposorere allerede har tilkendegivet de vil
deltage. Studerende fra København og Aarhus vil markere dagen på forskellig vis.
Formanden takkede bestyrelsen for dens arbjede. Bestyrelsen mødes 2 -3 gange årligt, samt afholder
møder via Skype.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3) Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret årsrapport
Uwe Vestergaard der blev valgt til kasserer sidste år, fortalte der gik lidt tid før alle rettigheder, til bank
og lignende, slog igennem fra den forrige kasserer.

Kasseren gennemgik regnskabet, med følgende bemærkninger:
Foreningen har haft et Aktier udbytte på kr. 33.000
Den kontante beholdning er blevet løftet fra en saldo på kr. 15.000 til kr. 383.616 ved aktie salg.
Indtægter fra sponsorer på kr.50.000, har for det kommende år sponsor indtægter på kr. 75.000
Kasserende oplyste på baggrund af spørgsmål at aktierne er fordelt. som følger:
A.P.Møller-Mærsk B
Danske Bank
Novozymes B
Novo Nordisk B
Kasseren oplyste at revisor har godkendt regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
formanden takkede kasseren for veludført arbejde og regnskab.
Indkomne skriftliat begrundede forslag
Der var ingen forslag.

Ad 4)

Fastsættelse ar næste Ars kontingent
Kontingentet besluttedes uændret på 500 kr.årligt

Ad 5)

Valg af medlemmerne til bestyrelse og af to suppleanter
Bo Danielsen, var villig tit genvalg - Bo Danielsen blev valgt.
Rodrigo Lopez,var villig til genvalg - Rodrigo Lopez blev valgt.
Fåbio Leite - ikke på valg.
Gustava Nascimentor - ikke på valg.
Suppleant: Anders Grønbeck blev valgt.
Suppleant: Mogens Brunhøj var villig til genvalg - Mogens Brunhøj blev valgt.
Uwe Vestcrgaard Henrikscn -ikke på valg
Sekretær: Susse Bisgaard
Ad 6)

Ad 7)

Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Vibeke Bælum villig til genvalg - Vibeke Bælum blev valgt.
Revisor suppleant: Ingen
Ad 8)

Eventuelt

Fonnanden orienterede om samarbejdet med SEPA saml en tilsvarende aftale med Norge.
Forelæsninger og kurser vil fremover, blandt andet på grund af samarbejdet med Spanien og Norge,
foregå på engelsk
Et medlem spurgte til en fælles tur til spanien, ianlednding af samarbejdet med SEPA, der ønskes mere
orientering om samarbejdet til medlemmerne
Der vil blive anvendt penge fra foreningen til at markedsføre Eurioperio l 0 i København.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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