
 

Tandlægeforeningen åbner munden for et sundere Danmark 

Vedtægter for Tandlægeforeningens Erhvervsklub 
 

1. Klubbens navn 

Klubbens navn er Tandlægeforeningens Erhvervsklub (TFE) 

 

2. Formål 

Klubbens formål er at skabe rammerne for en forpligtende og 

konstruktiv dialog med det erhvervsliv, som er en aktiv og vigtig del 

af tandlægefaget og –branchen, for herigennem at øge kendskabet til 

branchen og medvirke til at sikre de bedst mulige rammevilkår for 

branchen.  

 

3. Medlemmer 

3.1 Som medlemmer kan optages enhver virksomhed eller organisation, 

der ligger inden for rammerne af klubbens formål om at skabe en 

bred dialog om tandlægefaget og –branchen. 

Det kan være direkte involverede organisationer som tandlægelige 

driftssammenslutninger (fx kæder), dentaldepoter og leverandører til 

branchen, ligesom klubben optager organisationer og virksomheder, 

der har berøring med branchen, såsom banker, forvaltnings- og 

finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber og –rådgivere, advokater, 

revisorer, rådgivere, IT-leverandører, systemudbydere etc. 

 

3.2 Klubben optager tillige erhvervsorganisationer, der ikke er modparter 

til eller konkurrerer med Tandlægeforeningen. Foreningen kan dog 

ikke optage faglige organisationer, der har en direkte eller væsentligt 

afledt interesse i branchen, som eksempelvis HK eller FTF/FH. 

 

3.3 I tilfælde af tvivl om ret til optagelse, træffer Tandlægeforeningens 

hovedbestyrelse afgørelse om optagelse. Beslutningen kan indbringes 

for TF’s repræsentantskab til endelig afgørelse  

 

4. Kontingent. 

TFE er selvfinancierende. 

Kontingentet, der skal dække servicering af medlemmerne via 

Tandlægeforeningens sekretariat samt de 2-3 møder klubben afholder 

årligt, fastsættes af Tandlægeforeningens generalforsamling efter 

indstilling fra TF’s hovedbestyrelse og klubbens bestyrelse. 

 
5. Ind- og udmeldelse. 

Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår betales et forholdsmæssigt 

kontingent. 

Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til udgangen af et 

kalenderår. 

 

6. TFE’s struktur. 

TFE fungerer som et selvstændigt udvalg under TF’s Hovedbestyrelse.  

 

7.  Klubbens generalforsamling 

I forbindelse med foreningens møde i april eller maj måned afholder 

klubben sin generalforsamling. Denne indkaldes med mindst 14 dages 

varsel med følgende punkter på dagsordenen: 

• Valg af dirigent 

• Aflæggelse af beretning 

• Godkendelse af klubbens regnskab 



 

 

• Særlige emner. 

• Valg af klubbestyrelsen 

1. Godkendelse af budget og kontingent 

2. Eventuelt. 

 

8. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der af sin midte vælger en 

formand og 2 næstformænd. 

Det skal tilstræbes, at formandskabet repræsenterer forskellige 

grupper af klubbens medlemmer. 

Tandlægeforeningens hovedbestyrelse udpeger herudover 2 

medlemmer, der deltager i bestyrelsens møder som kontaktpersoner 

uden stemmeret. 

 

9. Bestyrelsens opgaver 

Bestyrelsen leder klubbens virksomhed, og afholder herunder 2-3 

årlige møder for medlemmerne. 

Bestyrelsen deltager i dialogmøder med TF’s hovedbestyrelse og 

andre relevante udvalg efter nærmere aftale med hovedbestyrelsen. 

Eksterne udmeldinger om sundhedsfaglige, politiske og fagpolitiske 

emner skal godkendes af og koordineres med TF’s hovedbestyrelse. 

 

10. TF’s kurser. 

Medlemmerne af TFE har hver ret til årligt at benytte 2 pladser på 

TF’s faglige kurser mod at betale sædvanlig TF-medlemspris herfor. 

 

11. Ændring af vedtægterne 

Vedtægterne kan alene ændres på en generalforsamling i 

Tandlægeforeningen.  Ændringer kan vedtages med simpelt flertal. 

 

12. Foreningens opløsning. 

Beslutning om nedlæggelse af TFE kan alene træffes af TF’s 

repræsentantskab. Beslutningen kræver 2/3´s flertal blandt de 

afgivne stemmer. 

En eventuel formue tilfalder Tandlægeforeningens fonde til støtte af 

forskning mv. 

  

Vedtaget på TF’s generalforsamling den 24. november 2018. 

 


