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LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS 
 

 

§1. NAVN 

 

Stk. 1.  Foreningens navn er ODONTOLOGISK FORENING ÅRHUS (OF). Dens hjemsted er Århus 

Tandlægeskole og den dertil knyttede SKOLE FOR KLINIKASSISTENTER og 

TANDPLEJERE samt KLINISKE TANDTEKNIKERE. 

 

Stk. 2.  Foreningens formål er at varetage elevernes og de studerendes interesser såvel internt som 

udadtil. 

 

Stk. 3.  Ved evt. opløsning af foreningen skal foreningens midler, efter at evt. kreditorer er dækket, 

anvendes til uddannelses-, studiemæssige og sociale formål. 

 

 

§2. MEDLEMMER 

 

 Stk. 1.  Alle uddannelsessøgende ved Århus Tandlægeskole og Skolen for Klinikassistenter og 

Tandplejere samt Kliniske Tandteknikere kan blive passive medlemmer af foreningen, for et af 

generalforsamlingen fastsat, årligt kontingent. Tandplejere og klinikassistenter betaler et andet 

kontingent som fastsættes ved generalforsamlingen. Såfremt en studerende på Århus 

Tandlægeskole ønsker at være en del af det politiske arbejde (studienævn og akademisk råd) 

kan denne være dette under Odontologisk Forening uden at blive medlem af foreningen. 

Medlemmerne har valgret og er valgbare til Styrelsen. Medlemmerne har adgang til de 

faciliteter og service-ordninger, som OF Århus selv eller gennem medlemskab af andre 

organisationer stiller til rådighed. Generalforsamlingen har mulighed for at ekskludere et 

medlem af foreningen, hvis denne har handlet i strid med foreningens vedtægter og formål, 

eller på anden måde har skadet Odontologisk Forening. 

 

 Stk. 2.  Passive medlemmer er menige medlemmer af foreningen og har derfor adgang til OF’s 

faciliteter og serviceordninger. Som passivt medlem kan man opstille som kandidat til 

bestyrelsen ved den årlige generalforsamling. Ved bestyrelsesmøder har kun 

bestyrelsesmedlemmer stemmeret. 

 

 Stk. 3. Medlemmer af Styrelsen og underudvalgene er kontingentfrie. Hvis et medlem indtræder i 

Styrelsen efter 1. januar refunderes kun halvdelen af kontingentet. 

 

 

§3. STYRELSEN 

 

 Stk. 1. Styrelsen forestår foreningens daglige arbejde. Styrelsen handler under ansvar over for den 

årlige generalforsamling. 

 

 Stk. 2. Det er pålagt Styrelsen at opstille en liste bestående af styrelsesmedlemmer til valg til de 

styrende organer og undervisningsudvalg samt øvrige udvalg.  

 Endvidere er det pålagt Styrelsen at opstille lister til valg til andre kollegiale organer. 

 

 Stk. 3. Styrelsen består af maximalt 35 personer fordelt mellem tandlægestuderende, tandplejere og de 

kliniske tandteknikere. Dog er 2 pladser reserveret til tandplejere og kliniske tandteknikere – de 

resterende pladser er tilgængelige for alle. Det bør tilstræbes, at alle semestre og 

uddannelsesretninger er repræsenterede. 

 

 Stk. 4. Valg til Styrelsen foregår senest 1/11 hvert år. Valgets dato offentliggøres senest 14 dage før 

dets afholdelse. Man kan kun stemme på opstillede kandidater. Afstemningen er hemmelig, og 

optællingen af stemmer er offentlig. Valgene afgøres ved stemmeflertal. Ved stemmelighed 

foretages en ny afstemning mellem de kandidater der har fået lige mange stemmer, indtil 

repræsentanten eller repræsentanterne er valgt. 
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 Stk. 5. Såfremt posterne ved styrelsesårets start ikke er blevet besat, kan der med Styrelsens 

godkendelse optages nye medlemmer i løbet af året. 

 

 Stk. 6. Styrelsens funktionsperiode er fra dagen efter offentliggørelsen af resultatet af styrelsesvalget 

til dagen efter resultatet af det næst følgende styrelsesvalg. 

 

 Stk. 7. På 1. styrelsesmøde efter valget kan besluttes, om arbejdet i det kommende styrelsesår skal 

foregå i 2 grupper. Én, som består af medlemmerne fra SKT og varetaget SKT’s interesser, og 

én som består af medlemmerne fra ÅT og varetager ÅT’s interesser. 

 

 Stk. 8. Såfremt Styrelsen vælger at arbejde i 2 grupper forestås den daglige koordination af arbejdet i 

de 2 grupper via OF-bestyrelsen, som holder møde mindst 1 gang om måneden. 

 

 Stk. 9. I sager af principiel karakter, som ikke tåler udsættelse, kan formand, næstformand og kasserer 

træffe beslutninger under ansvar over for Styrelsen. 

     

 Stk. 10. Styrelsesmedlemmerne har mødepligt til styrelsesmøderne. Afbud meddeles inden mødet. Et 

styrelsesmedlem kan udelukkes fra Styrelsen, hvis vedkommende ikke på tilfredsstillende vis 

varetager de pålagte opgaver. Til gyldig vedtagelse af en sådan udelukkelse kræves, at denne 

har været optaget som et særligt dagsordenpunkt på et styrelsesmøde. Hvis et styrelsesmedlem 

er fraværende ved 3 møder, bliver vedkommende automatisk indkaldt til en samtale hos 

formanden og næstformanden om dennes videre fremtid i Styrelsen. Hvis forsømmelserne 

fortsætter, kan denne optages som et særligt punkt på dagsordenen. 

 

 

§4.    TEGNING OG FULDMAGT 

 

 Stk. 1.  Formand, næstformand og kasserer tegner foreningen. 

 

 

§5. STYRELSENS FORRETNINGSORDEN 

 

 Stk. 1. Såfremt Styrelsen vælger at konstituere sig i 2 grupper, bør såvel SKT’s som ÅT’s gruppe 

holde mindst 1 fællesmøde hver anden måned, hvor medlemmerne fra både SKT og ÅT 

deltager. 

 

 

 Stk. 2. SKT’s og ÅT’s styrelsesgrupper er beslutningsdygtige, når ½ af medlemmerne er tilstede. 

 

 Stk. 3. Fællesmødet er beslutningsdygtigt, når ½ af samtlige styrelsesmedlemmer er til stede. 

 

 Stk. 4. Til gyldig beslutning kræves simpelt stemmeflertal. Styrelsen fastsætter i øvrigt selv sin 

forretningsorden, dog skal følgende betingelser overholdes: 

 

  A: Dagsorden skal godkendes ved mødets begyndelse. 

 B: Der kan kun træffes beslutninger i sager, som er optaget som selvstændige punkter på 

dagsordenen.  

 C: Beslutninger af økonomisk art kan kun tages efter samråd med kassereren. Kassereren  

  fører tilsyn med, at foreningens økonomi og regnskab forvaltes på forsvarlig vis og i 

overensstemmelse med generalforsamlingens anvisninger. 

 

1) Udgifter under kr. 500,00 administreres af kassereren. Ved beløb over 500,00 

indhentes desuden Styrelsens accept 

2) Udgifter refunderes kun mod aflevering af bon/bilag 

3) Kassereren informeres om salg og udlejning af inventar 

4) Styrelsen optager referat af sine møder 

5) Styrelsen kan indkalde expertise fra ethvert udvalg 

6) Beslutninger, taget på SKT’s eller ÅT’s gruppemøde, kan til enhver tid tages op og evt. 

forkastes på et fællesmøde 
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 Stk. 5. Alle passive medlemmer af OF har adgang og taleret til styrelsesmøderne, men har ikke 

stemmeret 

Alle mødedatoer inkl. ordinær og økonomisk generalforsamling offentliggøres på 

Odontologisk Forenings hjemmeside. 

 

 

§6 APOLLONIA OG UNDERUDVALG 

 

 Stk. 1. A. Apollonia varetager foreningens sociale arrangementer. 

 

B. Arrangementernes samlede udbytte/underskud skal i løbet af et styrelsesår ikke afvige 

væsentligt fra kr. 0,00. Samtidig tilstræbes det at Apollonia i løbet af et år har en 

kassebeholdning på min. kr. 15.000,00 i tilfælde af uforudsete udgifter.  

 

C. Apollonia antager selv medlemmer i det omfang, som Apollonia finder nødvendigt. 

 

D. Et eventuelt overskud skal, hvis ikke pengene deponeres i kassebeholdningen, gå til 

sociale arrangementer til fordel for de studerende. 

 

 Stk. 2.  Styrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg efter behov til varetagelse af specielle 

arbejdsopgaver. 

   

 Stk. 3. A. Ethvert udvalg afleverer til Styrelsen ved generalforsamlingen en beretning  

    omhandlende væsentlige aktiviteter i det forløbne styrelsesår. 

 

  B. Ethvert udvalg med selvstændigt regnskab afleverer til Styrelsen, ved den økonomiske 

generalforsamling, et budget for det kommende regnskabsår, samt et regnskab for det 

foregående år. 

 

 Stk. 4. Apollonia får hvert år del i de af OF modtagne sponsorater fastsat ud fra en af bestyrelsen 

vedtaget fordelingsnøgle. 

 

 

§7.  GENERALFORSAMLINGEN 

 

 Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

 

 Stk. 2. Der afholdes 2 ordinære generalforsamlinger. Én for regnskab m.v. og én for valg til Styrelsen. 

 

 Stk. 3. Regnskabet behandles på en generalforsamling i februar/marts. 

 

 Stk. 4.  Jf. §3, stk. 4. vælges styrelsen på en generalforsamling senest d. 1/11 hvert år. Senest 21 dage 

efter denne afholdes foreningens første møde. 

   Dagsordenen, for generalforsamlingen omhandlende valget til Styrelsen, skal indeholde 

følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af procedureregler for generalforsamlingen 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Formandskabets årsberetning 

5. Indkomne forslag. (skal være Styrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen) 

6. Evt. (Intet, der ikke er på dagsordenen, kan sættes til afstemning, dog kan der henstilles 

til Styrelsen)  

7. Selve valget 

 

 Stk. 5. Dagsordenen, for generalforsamlingen omhandlende regnskabet, skal indeholde følgende 

punkter: 

 

1. Valg af dirigent og referent 
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2. Godkendelse af procedureregler for generalforsamlingen 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Kassereren og revisoren fremlægger det godkendte regnskab 

5. Fastlæggelse af kontingent 

6. Vedtagelse af budget 

7. Indkomne forslag. (skal være Styrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen) 

8. Evt. (Intet, der ikke er på dagsordenen, kan sættes til afstemning, dog kan der henstilles 

til Styrelsen) 

 

 Stk. 6.   Styrelsen kan ved opslag i undervisningstiden med angivelse af dagsorden og med mindst én 

uges varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Denne skal indkaldes på begæring af 

halvdelen af styrelsesmedlemmerne eller når 50 af de passive medlemmer eller 50 af de politisk 

aktive studerende under Odontologisk Forening skriftligt begærer dette og samtidigt indsender 

forslag til dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger 

efter begæringens indgivelse. 

 

 Stk. 7. En efter lovene indkaldt såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling er altid 

beslutningsdygtig. Afstemningen sker ved håndsoprækning, dog kan 1/10 af de tilstedeværende 

medlemmer begære skriftlig afstemning. Afgørelsen sker ved almindelig stemmeflertal. 

 

 

§8.  LOVÆNDRINGER 

 

 Stk. 1. Forslag til ændring af disse love skal behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalfor- 

   samling og skal fremsendes til Styrelsen senest 6 dage før en generalforsamling. Indkomne 

forslag til lovændringer offentliggøres senest 3 dage før generalforsamlingen. Afstemningen 

afgøres ved simpelt flertal. 

 

 

§9.  REGNSKAB OG REVISION 

 

 Stk. 1. Regnskabsåret er fra 1. februar til 31. januar. 

 

 Stk. 2.  Regnskabet, for hvis førelse Styrelsen er ansvarlig, skal forelægges den ordinære 

generalforsamling senest 31. marts, med evt. revisionsbemærkninger. 

 

 Stk. 3. Regnskabet gennemgås af revisoren og regnskabsansvarlig for bestyrelsesformanden, 

næstformanden, kasseren samt Apollonias kasserer og formand før den økonomiske 

generalforsamling. Andre interesserede bestyrelsesmedlemmer er også velkomne til 

gennemgangen. 

 

 

§10. ODONTOLITTEN 

 

 Stk. 1. OF ejer og udgiver bladet ODONTOLITTEN, der er et organ for foreningens medlemmer. 

 

 Stk. 2. Bladet udgives mindst 3 gange pr. år til fri brug for OF’s medlemmer, samt skolens personale 

og gæster.  

 

 Stk. 3. Bladet skrives og produceres kollektivt af en redaktion. Nye redaktionsmedlemmer godkendes 

enkeltvis eller samlet af bladets redaktion. Redaktionen kan bestå af såvel passive medlemmer 

af OF som bestyrelsesmedlemmer. 

 

 Stk. 4. Redaktionen er kollektivt ansvarlig for bladets indhold. Redaktionsmedlemmerne har 

diskretionspligt. 

 

 Stk. 5. Regnskabet for ODONTOLITTEN indgår i OF’s regnskab som en selvstændig post, hvorfor 

redaktionen er ansvarlig for at aflevere regnskab i god tid inden regnskabsårets afslutning. 
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 Stk. 6. Overskud fra bladdriften bruges med ODONTOLITTENS interesse in mente. 

For hver reklameannonce som PR-udvalget indgår aftale om, med Sponsorer for OF, tilskrives 

ODONTOLITTEN et beløb ud fra en af bestyrelsen vedtaget fordelingsnøgle - dog maksimum 

10.000 kr. pr. år. Reklamer i ordinære numre af ODONTOLITTEN må aldrig overstige et 

sideantal på 10. 

Pengene giver ODONTOLITTEN et økonomisk råderum til brug med bladets interesse in 

mente. 

 

 Stk. 7. Bladet bliver ikke censureret, og dets spalter skal være åbne for alt, der måtte formodes at være 

af interesse for skolen og de studerende, men redaktionen bør bestræbe sig på, at også ufaglige 

emner, og i særdeleshed sådanne som vedrører studenterlivet i al almindelighed, vil blive 

repræsenteret på værdig måde. 

 

 

§11 STYRELSESUDVALGENE 

 

 Stk. 1. Ingen, som påtænker at tage orlov i løbet af studieåret, bør lade sig vælge til udvalgene. 

   De enkelte udvalgs repræsentanter – se bilag 1. 

 

 

§12. Stk. 1. Disse love træder i kraft efter vedtagelse på Økonomisk Generalforsamlingen den 08/03 2016. 
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ODONTOLOGISK FORENING ÅRHUS 

Bilag 1 

 

 

Udvalgene       Repræsentanter

   

  

Formand + IADS    1 

    

Næstformand       1 

 

Kasserer    1  

 

Årsbogsansvarlig + opgavesamling  2 

 

PR-udvalg    4 

 

Kranieudlejning + tandudlejning   2   

 

Artikulatorudlejning    2       

 

Tandlægeforeningen kontakt  1 

 

ATO kontakt    1  

 

Sikkerhedsudvalg    1 

 

Studienævnet    4  

 

Suppleanter til studienævnet og TF/ATO  2 

 

Socialt udvalg     2 

 

Akademisk råd + kontakt til Stud. rådet  1 

 

IT ansvarlig    1 

 

Institutforum repræsentanter  2 

 

Odontolitten repræsentanter  4 

 

TP og KT repræsentant    2 

 

VAB og OF lokale ansvarlig  1 

 


