
OF-referat 17/05-2017 
 

1. Valg af dirigent: Mads-Peter 

2. Valg af referent: Kristina B.P. 

3. Godkendelse af referat (BM 18-04-17): 

a. Godkendt 

4. Nyt fra udvalgene: 

a. Vores nuværende tandplejere er ikke med mere efter sommerferien, da de er færdige på 

studiet.  

5. Omkostninger i forbindelse med aflevering af artikulator med manglende reservedele: 

a. Der mangler til tider dele til artikulatorer når de afleveres. Andre artikulatorer bliver aldrig 

afleveret. I kontrakten skriver man under på at erstatte for det fulde beløb af mistede dele. 

Dette skal håndhæves. 

6. Forsalg til ændringer af artikulatorleje: 

a. Skal det ændres til at depositum er større og leje er mindre? 

b. Lejen ændres fra 250 kr. per år til 150 kr. per år.  Og depositum ændres fra 750 kr. til 1050 

kr. Overordnet er det samlede beløb det samme = 1500 kr. 

i. Godkendt/vedtaget 

7. Kasserer: genopfyldning af kittellager: 

a. Godkendt 

8. Jubilæumsfest: 

a. Et foreløbigt forslag er at holde det sammen med semesterstartsfesten, og så kalde det 

jubilæumsfest. Gratis entre og bar en time eller to. Mads (APO) foreslår bare enkelte drinks 

på tilbud. Christian vil gerne være med til at arrangere. APO vil gerne bidrage, og tilbyder at 

hjælpe med at arrangere det.  

b. Christian, Lærke, Kristina B, MP (måske flere) vil gerne være med til at stå for at arrangere. 

c. Indslagsforeslag: 

i. Underholdning (Komedie, show)  

ii. Mad 

iii. Jubilæumsfest/semesterfest om aftenen 

d. MP: Har sagt OK til at vi laver en afstemning inde på Facebook ifht. Udsendelse af 

invitationer eller andet der måtte opstå, hvis dette er nødvendigt. 

9. Ergonomi (Eva Karring): 

a. Der skal være større fokus på ergonomien, ift. Hvordan vi skal sidde på stolene, skal det 

være OF eller skolen der er med til at bidrage til det?  

b. Forslag 

i. Der kan være kurser 1 gang om året før FK, for at forebygge skader på lang sigt. 

ii. Skal ligge lidt inden i studiet, så man får rettet op på det 

1. Der er ved at blive arbejdet på det 

10. Ansøgninger (TUG = 1500 kr.) (Udveksling = 3000 kr.): 

a. Stina Baake (TUG) 

i. Godkendt  



b. Lena Møller (TUG) 

i. Godkendt 

c. Malene Kristensen (TUG) 

i. Godkendt 

d. Russpisning 

i. 1000 kr. pr. rusgruppe 

1. Godkendt  

e. Malene Skaarup Kjær (udv) 

i. Godkendt (på betingelsen af at Malene bliver optaget i juni) 

f. Emilie Schmidt Pedersen (udv) 

i. Godkendt 

g. Julie Friis (TUG) 

i. Godkendt 

11. Fremtidens journalsystem: 

a. Plandent har henvendt sig til os, er ved at udvikle et nyt journalsystem (DentalSuite-

program) og mangler inputs. Projektet hedder ”Next Generation”. 

Der er møder i år i starten af juni. De vil gerne have studerende ind over da vi er de 

fremtidige brugere. Mindst 5 semester. 

b. Der er planlagt 3 workshops: 

15. juni – 16. juni 2017 hos Plandent, Jydekrogen 16, 2625 Vallensbæk 

24. – 25. august 2017 hos Plandent, Middelfartvej 77, Båring, 5466 Asperup 

9. – 11. nov. 2017 hos vores moderselskab: Planmeca Oy, Helsinki, Finland 

  

Plandent dækker alle udgifter ift. forplejning, overnatning og fly ifm. 3. workshop 

12. Evt.: 

a. MP: Møde i september 6/9-17 ca. klokken 16:05, uge 36 

b. Spørgsmål fra Kasper: Hvorfor har vi ikke nyere eksamensopgaver til tandmorf 2 semester?  

i. Det er fordi de er afleveret i hånden  og ikke er blevet videregivet til opgavebank 

ansvarlig. 

c. Eksamenssæt til radiologi skal opdateres på OF’s hjemmeside.  

d. Der mangler hjælp til Line fra årsbogen i forbindelse med billeder: Odontolitten bliver 

ansvarlige. De har udpeget Mads Riisberg. 


