
Referat OF-møde d. 04. december 2017 
 

1. Dirigent: Mads-Peter Grønholdt 
2. Referent: Frederik T. Jensen  
3. Godkendelse af referat: (BM 13-11-17): Godkendt √ 
4. Siri besøg kl 16:30: 

 Fusion mellem de 5 uddannelser der er på uddannelsesstedet - hvilket tager tid. 

 Arbejder på et bedre sammenhold mellem de forskellige uddannelser. 

 Vi skal vide mere om hinandens kernefagligheder (hvad vi kan, må og skal). 

 Teamklinik (pilotprojekt) 

 Iværksætterenhed: hvor man kan dele sin idé/er - få vejledning. Workshop i april. 

 Talentforløb på kandidaten - til dem med forskningsinteresse, skal søges på bachelor. 
 
Spørgsmål til Siri: 

 Flere fag på 1. Semester?  
Der arbejdes på/snakkes om flere fag på de første semestre og simulationsklinikker der 
kan benyttes af de første semestre.  
 

 Mere ergonomi?  
Der arbejdes på det.   
 

 Undervisning af kliniske tandteknikkere i protetik? 
Det bliver taget med videre. 
 
 

5. Nyt fra udvalgene 

 Socialudvalg: Vi siger god jul til hinanden på skøjtebanen - tirsdag d. 19. december. Kl 
19:00. 
OF-løb: Der arbejdes videre på et OF-løb for medlemmer. Mulighederne er DHL eller 
Marselisborg-løbet. Der er i bestyrelsen opbakning til arrangementet. 
 

 

 Kassér:  
Vi er gået ned med 12,5 tusind (da Zendium har nedsat deres sponsorat). 
Ca. 11.000 er skåret fra det beløb, som OF tager til sig selv.  
Vores nye sponsor ”GUM” giver dertil 10.000,- 
Derfor mister vi kun 2.500,- af sponsorater.  
 
Odontolitten går ned med 1000,-  
Øget bidrag til APO: fra 12.500,- til 13.500,- 
Øger legater med 500,- 
1000,- mere til TUG.  
 

 Odontolitten:  



Arbejder på adgang til Facebooksiden - del på grupperne og like siden.  
 

 (PR): Deloitte - lecture om økonomi og klinikkøb.  
 
 

6. Fordelingsnøgle: 
Godkendelse af fordelingsnøgle: Godkendt √ 

7. Ansøgninger: 
 

a) TUG - julebingo:  
Ansøger om 2000,-  
Ansøgning godkendt √  
 

b) APO - kapsejladssang:  
Ansøger om 6000,- til at producere (musik, tekst og indspilning) sang til kapsejladsen 2018.  
Ansøgning godkendt √ 
 

  
  


