
Referart - OF møde den 13/11 - 2017 

 

1. Valg af dirigent: Mads-Peter Grønholdt Jensen 

 

2. Valg af referent: Mathias Vestergaard 

 

3. Godkendelse af referart (BM 25/10 2017): Godkendt √ 

 

4. Nyt fra udvalgene  

 

PR - udvalg 

- Mette Krebs - Ergonomi forelæsning for alle samt instruktion på klinikken 

o Mette Krebs plejer at søge om penge fra Tandlægeforeningen, dette bliver 

undersøgt til næste møde. 

 

- ATO har gjort opmærksom på, at der ikke er så mange af de studerende, som er 

medlem af ATO 

o ATO har et Facebook opslag der deles i de forskellige årgangsgrupper på FB. 

 

- Oral-B og Gum lectures kommer først efter jul, grundet produktlevering. 

 

Odontolitten 

- Den første udgaver er sendt til tryk 

 

- Odontolitten investerer i en postkasse, som kommer til at stå i OF lokalet 

  

Generelt 

- Der er ansat ny sekretær, byd velkommen til Astrid. 

 

5. Ansøgning: Trine og MarieLouise  

 

- TP Trine og MarieLouise anmoder om et økonomisk tilskud til deres praktikophold i 

Gambia, hvor de skal ned og lærer børn i tandbørstning og generel oral sundhed. 

Der ansøges om 1.500 kr. pr mand. 

o Godkendt √ 

 

 

 

6. Colgate  

 



- Dansk Tandplejerforening holder Colgate lecture på skolen udenom OF. Foruden dette 

er Colgate-goodiebags til dette arrangement blevet opbevaret i OF lokalet. 

o PR skal snakke med Colgate og have fundet ud af om dette er okay i forhold til 

vores kontrakt. 

 

7. Philips, nye sponsorer 

 

Philips har anmodet om, at blive sponsorer af OF, hvor de bla. vil uddele el-tandbørster til 

lectures. 

- Der er bred enighed om, at Philips ikke har de helt store relationer til 

tandlægeverdenen, hvormed de formegentlig ikke har det store at bidrage med fagligt 

set. 

Der kan opstå konflikter med nuværende sponsorer (Oral-B). Der blev udvidet med en 

ny sponsor (GUM) sidste år, PR har rigeligt at se til, derudover er der lectures nok uden 

at det er for mange endnu. 

o Afvist  

 

8. OF/APO-dag  

 

- Socialudvalget og 2 fra APO står for at arrangere dagen. Datoen skal gerne være sat 

inden næste møde d. 04/12-17 

 

9. Evt.  

 

- Socialudvalg: Foreslår fælles deltagelse (bestyrelse samt medlemmer) til Aarhus City 

halvmarathon (eller andet løb). 

Forslag: DHL? Anders arbejder videre på ideen. 

 

- Generalforsamlingen næste år, skal ligge før tandlægeforeningens generalforsamling 

(før den 8. oktober 2018) 


