Spiseriet 13 marts 2015
FORMANDSBERETNING for foreningsåret 2014/2015 for TandlægeSelskabet Alssund

Bestyrelsen byder jer velkommen til dette års generalforsamling.
Jeg vil starte med at bede jer alle mindes vores kollega Søren Kjærgård der er afgået
ved døden, ved at vi holder 1 minuts stilhed.
Sidste års generalforsamling blev afholdt på Huset Blom og der deltog 19
medlemmer.
Sandra Kjær og Niels Rasch stod for et vellykket arrangement.
De har som efterfølgere valgt Lene Vestergaard og Flemming Kock.
Som dirigent valgtes Jane Elmergren Boysen og der blev afviklet en
generalforsamling i god ro og orden.
Medlemssituationen
Foreningen har aktuelt 43 medlemmer og her vil vi byde velkommen til 2 nye
medlemmer:
Liv Anina Aabling der er ansat ved Lone og Niels Carl Freksen.
Anne Kragh Müller der er ansat ved Per Østerballe.
Bestyrelsen har i årets løb haft 6 fysiske møder, herunder overdragelsesmødet hvor
vi endnu engang takkede Mette og den nye bestyrelse konstituerede sig sådan.
Birgit fortsætter som sekretær, Lone blev kasserer og Tom fortsætter som formand.
Den nye bestyrelse besluttede på sit første møde, at da foreningens
kassebeholdning utilsigtet er vokset i de sidste år pga et dejlig stort deltagerantal til
vores kurser, at vi ville bruge af beholdningen og nedbringe kursusprisen på nogle af
vores kommende arrangementer.
I tråd med tidligere år besluttede bestyrelsen også i år at invitere vores kollegaer i
Aabenraa og Tønder.

Når man ser på deltagerantallet til vores kurser må vi konstaterer, at for at holde
dem prisgunstige, er det glædeligt at kolleger fra de andre naboselskaber melder sig
til som de gør.
Vi bliver også inviteret til naboselskabernes arrangementer og det gør jo at
kursusudbuddet bliver større her i det sydlige, hvilket betyder kortere
transportafstand for os alle.
Bestyrelsen mente det var vigtigt at signalere at vi prioriterer personaleuddannelse
højt, herunder også førstehjælp, hvorfor vi entrerede med Brand og Redning om et
kursus heri.
Dette arrangement var rettet mod hele klinikteamet, kurset blev hurtigt overtegnet,
men desværre ikke nok til at vi kunne afholde det 2 gange, som bestyrelsen ellers
var indstillet på.
Elysee har igen i år været sponsor for et kursus, denne gang om snorkeskinner.
I lyset af, at vi vidste at der skulle komme en ny overenskomst, der nok kunne være
udfordrende, besluttede bestyrelsen også at lægge et mere blødt emne ind. Titlen
var ”Hellere dø af grin end af stress” med Gunnar Ørskov, hvor vi udover at invitere
klinikteamene også gav mulighed for at ægtefæller/kærester kunne deltage. Mange
tog i mod dette tilbud og var vi næsten 100 deltagere til en fornøjelig aften.
Vi har holdt alle arrangementer på Scandic, hvilket vi ikke har modtaget nogen form
for kritik af, tværtimod.
Bestyrelsen glæder sig over at vi var så fremsynede at vi lavede hjemmesiden og
derfor forholdsvis uproblematisk og billigt kan kommunikere med jer og I med os.
Vi beder jer derfor løbende alle om at holde os opdaterede med kontaktoplysninger.
I årets løb har vi nedbragt kassebeholdningen, men der er stadig plads til at vi kan
garantere at de kurser vi annoncerer, vil blive gennemført, næsten uanset
deltagerantal.
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