Formandsberetning for foreningsåret 2012/2013 TandlægeSelskabetAlssund
Generalforsamlingen 2012 blev afholdt på Dyvig Kro fredag d 9.3-2012.
Sanne og Lars havde udvalgt stedet og det skal de have ros for.
Aftenen, som Sanne og Lars havde gjort sig store anstrengelser med at arrangere, bevirkede at
de fremmødte fik en på alle må der sublim aften. Ikke nok med flotte rammer til at afholde
formalia i, så var der også sørget for en god rundvisning af områ dets nye spise og feststed og
efterfølgende var der også konkurrence med sponsorgaver.
På generalforsamlingen blev der indvalgt et nyt bestyrelsesmedlem, idet Jørgen Tang Larsen
ikke ønskede genvalg. Vi takker Jørgen for hans store indsats bl.a. med opbyggelsen af den nye
hjemmeside.
Som nyt bestyrelsesmedlem indvalgtes Birgit Heisterberg.
Mette Alfast og Tom Lykke Gregersen fortsætter i bestyrelsen
Foreningen har aktuelt xx aktive fuldt betalende medlemmer og x ”pensionister” der er på ½
kontingent

I foreningså ret er der sket medlemsforandringer:
Vi byder velkommen til: Lone Freksen der har overtaget Thomas Cullbergs klinik i Grå sten
og siger farvel til: Thomas Guldberg fra Grå sten og fra Den Kommunale Tandpleje: Jane
Schmidt-Jensen, Marianne Brendel, Merethe Dalberg og Bente Dubgå rd
Den nye bestyrelse konstituerede sig på det første møde med Mette Alfast som kasserer Birgit
Heisterberg som sekretær og Tom Lykke Gregersen som formand.
Bestyrelsen har i det forløbne foreningså r afholdt 6 fysiske bestyrelsesmøder, men der har
derudover været livlig mail aktivitet og vores fælles e-mail adresse via hjemmesiden har i
bestyrelsesarbejdet vist sig at være et godt arbejdsredskab
Hjemmesiden er alene rettet mod selskabets medlemmer og har du som medlem ændringer
eller tilføjelser til dine personlige registreringer bedes de mailet til lokalselskabet via
admin@tsa.dk .
www.ts-a.dk hjemmesiden er under løbende forandring og vi hører i bestyrelsen meget gerne
om forslag til forbedringer. Aktuelt er vi ved at indsamle privatadresser på medlemmerne,
ligesom vi laver et kartotek med foto af vore medlemmer til glæde for så vel nye som gamle
kolleger. – Disse foto er hidtil blevet indsamlet ved de afholdte arrangementer. Vi har forsøgt
at lancere en køb og salg rubrik og en jobbørs uden den store respons
Ikke medlemmer, der mere eller mindre tilfældig forvilder sig ind på sitet, kan på forsiden
alligevel få nogle relevante oplysninger ligesom vi forestiller os at TSA’egne
klinikadministrationer her nemt kan finde relevant kontakt info til de lokale kolleger. Aktuelt
gå r Den Kommunale Tandpleje ned fra 9 klinikadresser til 3, idet der nedlægges filialer og
bygges nyt i Sønderborg.

Det er bestyrelsens hensigt at tilstræbe at hjemmesiden www.ts-a.dk på sigt økonomisk
driftmæssigt skulle hvile i sig selv via nogle små henvisningsannoncer med link – ude til højre,
hvor der lige nu aktuelt er 2 annoncører.
I å rets løb har foreningen afholdt selv afholdt 2 kurser og samarbejdet med naboselskaberne
om andre kurser.
17/9 2012 plastkursus med titlen ”Set med Kimmo´s højre øje” Dette kursus fik 3 gange så
mange ( 27 betalende) deltagere som foredragsholderen og bestyrelsen havde forventet ( 810 ) og pladsforholdende var derfor lige lovlig trange. Selve kursusindholdet har vi få et god
respons på . En enkelt klinik har dog skriftligt udtrykt sin utilfredshed med de fysiske
faciliteter, hvilket jeg som formand tager det fulde ansvar for.
Kursusgiveren var i øvrigt venligst sponsoreret at Zenith Dental og Jan Henriksen var til stede
med en lille udstilling.
12/11 2012 var titlen ”Keramik til Protetik” og dette kursus var sponsoreret af
dentallaboratoriet Elysee. Her deltog 21 betalende kolleger, en stor del udenbys fra.
Begge kurser har efter medlemsønske været afholdt inde i Sønderborg
Vi har fortsat samarbejde med Aabenraa og Tønder og var fra Å benrå Tandlægeselskab
inviteret til et kursus for hele teamet med titlen ”Gudskelov det er mandag” afholdt på Hotel
Europa i Aabenraa. Dette kursus bliver stadig løbende fulgt op med ”mandagsmails” med små
øjenå bnere fra kursusgiveren. Å benrå erne inviterede også til kursus med Professor Peter
Svensson med emnet "Nyeste viden indenfor orofaciale smerter samt
behandling/medicinering heraf"
Vores lokale hospitalstandlægeklinik lukkede også ned ved å rsskiftet 2012/13, hvorfor
hospitalstandlægerne i region Syddanmark/Esbjerg havde indbudt til en aften på Folkehjem i
Aabenraa, hvor de præsenterede sig selv og hvad de kunne tilbyde. På www.ts-a.dk
hjemmeside finder du direkte kontaktadresse.
Bestyrelsen har endnu ikke sat realiteter bag forslaget om at få et LOGO til TSA på plads.
Kassereren har haft noget ekstra arbejde med at få de sidste kontingentindbetalinger i hus.
Vores tiltag med et mindre efteranmeldelsesgebyr i forbindelse med vores kursus
arrangementer, har helt klart nedbragt det administrative arbejde for bestyrelsen.
Sekretæren er også Hostmaster og bruger en del tid på at få data lagt ind på vores
hjemmeside, herunder aktuelle billeder som f.ex dem på forsiden. Bestyrelsen er å bne
overfor input hertil.
I bestyrelsen prøver vi også at se fremad – og vi må nok se i øjnene at flere af kollegerne inden
for en overskuelig tidshorisont kan forventes at gå på pension og man kan sætte
spørgsmå lstegn til hvor mange nye der kommer og tager over - og hvis - om de i så fald vil
bosætte sig og deltage aktivt i lokalområ det. Aktuelt er bestyrelsen bekendt med 2 kolleger i
privat praksis og ?? i Den Kommunale Tandpleje som vi trods flere henvendelser så vel
skriftlige som personlige ikke har få et positiv respons på . Man kan også stille sig det

spørgsmå l – Hvordan skal man forholde sig økonomisk overfor netop de kolleger, så fremt de
på et tidspunkt få r lyst til at deltage i vores kurser eller andre arrangementer ?

Selvom TSA som forening har lidt penge på kistebunden, synes jeg ikke at vi skal ødsle dem
bort, idet vi skal tænke på at vi forudbetalte hjemmesiden for 4 å r (1 å r tilbage) og vi må
konstatere at vores egne medlemmer ikke har bakket optimalt op omkring vores egen
kursusaktivitet. Havde udenbys kolleger ikke meldt sig til vore kurser havde foreningskassen
skullet dække ”X antal kuverter” da restauranterne kræver betaling for mindst 20 deltagere
og Elysee mindst 12 deltagere. I bestyrelsen har vi ikke til hensigt at ville aflyse kurser, da vi
mener det er et då rligt signal og ville derfor i på kommet tilfælde lade foreningskassen spæde
til og dermed tære på reserverne.
Til alle vores kursusaktiviteter, har bestyrelsen haft den plan som udgangspunkt, at de skulle
hvile i sig selv og i dette foreningså r har deltagerne alene betalt for mad og drikke, idet det er
lykkedes for bestyrelsen at få sponsorstøtte til selve kursusgiverne via Zenith Dental og
Elysee og det takker vi dem selvfølgelig meget for.
Selve foreningskontingentet ligner erfaringsmæssigt også meget godt udgifterne til
generalforsamlingsafviklingen.

Tom lykke Gregersen
Formand i TSA

