
      
 

 

Tandlægeforeningens kontingentregulativ gældende fra 1. 7. 2021 
 
 
§ 1. Indledning 
Kontingentregulativet indeholder de nærmere bestemmelser om medlemskabet af TF, medlemsgrupper 
og medlemsvilkår. 
 
§ 2. Medlemsgrupper 
2.1 Ret til at blive optaget som ordinært medlem har enhver, der har bestået dansk tandlægeeksamen. 
 
2.2 Personer, der har bestået udenlandsk tandlægeeksamen, og som opnår dansk autorisation eller 
midlertidig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at udøve tandlægevirksomhed her i landet, kan efter 
skriftlig ansøgning til Hovedbestyrelsen optages som ordinære medlemmer. De pågældende har dog kun 
stemmeret, så længe de i henhold til nævnte autorisation eller tilladelse udøver tandlægevirksomhed her 
i landet. Nægtes optagelse, kan Hovedbestyrelsens afgørelse af den pågældende indbringes for 
voldgiftsretten, jfr. § 42, stk. 2. 
 
2.3 Tandlægestuderende i Danmark har ret til at blive optaget som studentermedlemmer. 
Tandlægestuderende ved Tandlægeskolen på Københavns Universitet optages som medlemmer i Region 
1/Region Hovedstaden, mens tandlægestuderende ved Tandlægeskolen på Aarhus Universitet optages 
som medlemmer i Region 4/Region Midtjylland. Medlemsåret regnes fra 1. oktober til 30. september. 
 
§ 3. Kontingent 
3.1 Kontingenter til TF fastsættes af TF’s ordinære generalforsamling for de to kommende kalenderår. 
 
3.2 Kontingentet fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. 
 
3.3 (Nyt fra 1.7.2021) Kontingentet betales i forhold til medlemmets hovedbeskæftigelse.   
Hvis medlemmet har samme antal timer som privat ansat og som offentligt ansat, betales kontingent 
som privat ansat. Medlemmer, der arbejder under eget cvr-nummer, betaler klinikejerkontingent.  
 
3.4 Kontingentforpligtelsen indtræder fra begyndelsen af det kvartal, hvor optagelse eller genoptagelse 
finder sted (kvartal 1). Overgår et medlem til en anden region, indtræder kontingentforpligtelsen over for 
den nye region fra begyndelsen af det næstfølgende kvartal (kvartal 2). 
 
3.5 Kontingenterne til TF og regionsforening opkræves samlet og kvartalsvis af TF og skal være betalt 
inden den 15. i hvert kvartals første måned. Det opkrævede regionskontingent afregnes med regionerne 
senest den 1. i den følgende måned. I kvartalsafregningen med regionerne korrigeres for medlemmers 
kontingentændringer i seneste kvartal som følge af skift i medlemskategorier. Ved evt. tab på 
kontingenter modregnes regionernes andel i en efterfølgende afregning, når det endelige tab er 
konstateret. 
 
3.6 Ændringer af kontingentet som følge af skift i medlemskategori blandt erhvervsaktive medlemmer 
har virkning fra og med den 1. i det førstkommende kvartal efter den aktuelle ændringsdato. Hvis den 
aktuelle ændringsdato er den 1. i et kvartal, er den aktuelle ændringsdato sammenfaldende med datoen 
for ændringen af kontingentet. 
 
3.7 Ændringer af kontingentet for øvrige medlemmer, som skifter medlemskategori på grund af fx 
sygdom, barsel, korttidsansættelse eller pension har virkning fra og med den 1. i den førstkommende 
måned efter den aktuelle ændringsdato. Hvis den aktuelle ændringsdato er den 1. i måneden, er den 
aktuelle ændringsdato sammenfaldende med ændringen af kontingentet.  
 
3.8 Tvivlsspørgsmål i forbindelse med kontingentnedsættelse afgøres endeligt af Hovedbestyrelsen. 
 
§ 4. Kontingent for de forskellige medlemsgrupper 
4.1 Kontingentet fastsættes til 100 % for klinikejere, 90 % for ansatte i privat praksis, 70 % for offentligt 
ansatte, 25 % for passive medlemmer og 5 % for seniorer. (Nyt pr. 1.7.2021) Nyuddannede er 
kontingentfrie det første år, betaler 40 % det andet kandidatår og 65 % det tredje kandidatår. 
Studerende betaler ikke kontingent.  
 



Nyuddannede bliver omfattet af kontingentbetalingen 1 år efter uddannelsens afslutning. 
 
4.2 Passive medlemmer omfatter 
- medlemmer, der har deres hovedbeskæftigelse i udlandet 
- medlemmer med en samlet beskæftigelse på 8 timer pr. uge eller derunder, og 
- medlemmer, der er varigt syge 
 
4.3 Barslende medlemmer af TF har ret til nedsat kontingent, således at der betales 25 % kontingentsats 
(nyt pr. 1.7.2021) i perioden med barselsdagpenge/løn under barsel. Medlemmet skal ansøge om 
nedsættelse af kontingent senest 12 uger efter fødslen. Sker ansøgningen efter denne dato, kan 
nedsættelse af kontingent ikke ske. 
 
4.4 Seniorer er medlemmer, som har nået eller inden 5 år når folkepensionsalderen, og som er ophørt 
med at udøve tandlægevirksomhed 
 
4.4.1 Sådanne medlemmer kan, dersom de ønsker midlertidig ansættelse med op til 200 timers arbejde 
om året, fortsætte med det reducerede kontingent under forudsætning af, at de indbetaler 
normalbidraget til retshjælpsdækning i TF’s Praksisforsikring. 
 
4.5 Æresmedlemmer er fritaget for betaling af medlemskontingent. 
 
4.6 Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde bevilge kontingentnedsættelse. Denne kan gøres 
tidsbegrænset. 
 
§ 5. Medlemsrettigheder knyttet til kontingentet 
5.1 Klinikejere, privat ansatte tandlæger og offentligt ansatte tandlæger har fulde medlemsrettigheder. 
 
5.2 Studentermedlemmer modtager Tandlægebladet og har adgang til medlemsdelen på Tdlnet. 
De har adgang til generalforsamlinger og faglige møder i TF og vedkommende regionsforening. De har ret 
til at ytre sig og ret til at stille forslag – men ikke stemmeret - på regionsgeneralforsamlingerne. 
Studentermedlemmer, der består tandlægeeksamen, indtræder umiddelbart som ordinære medlemmer af 
TF. 
 
5.3 Seniorer har adgang til TF´s generalforsamling og regionsgeneralforsamlinger, hvor de kan ytre sig 
og stille forslag, men ikke har stemmeret og ikke er valgbare til repræsentantskab, hoved- og 
regionsbestyrelse. Seniorer har adgang til Tdlnet, og kan modtage Tandlægebladet, indkaldelse og andet 
materiale fra regionerne efter skriftligt fremsat ønske herom. 
 
5.4 Passive medlemmer har adgang til efteruddannelse på medlemsvilkår. 
De har adgang til TF´s generalforsamling og regionsgeneralforsamlinger, hvor de kan ytre sig og stille 
forslag, men ikke har stemmeret og ikke er valgbare til repræsentantskab, hoved- og regionsbestyrelse. 
Medlemmerne har adgang til Tdlnet, og kan modtage Tandlægebladet, indkaldelse og andet materiale fra 
regionerne efter skriftligt fremsat ønske herom. 
 
5.5 Æresmedlemmer bevarer i øvrigt de hidtidige medlemsrettigheder og – pligter. 
Et ikke-medlem, der udnævnes til æresmedlem, modtager Tandlægebladet. Den pågældende har adgang 
til TF's generalforsamling, men er ikke tilknyttet nogen regionsforening, har ikke stemmeret og kan ikke 
vælges til tillidsposter i foreningen. 
 
§ 6. Behandling af restancer 
Er kontingentet for et kvartal ikke indbetalt inden den 15. i kvartalets 1. måned, fremsendes krav om 
indbetaling med tillæg af et rykkergebyr. 
 
Betales kontingentet fortsat ikke trods yderligere inddrivelsesforsøg, overgives sagen til 
Hovedbestyrelsen med henblik på eventuel eksklusion, jf. vedtægternes § 9. 
 
 
 
 
(Vedtaget på TF’s ekstraordinære generalforsamling ved elektronisk afstemning den 17. maj 2021)            
 
 


