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Vedtægter for Praktiserende Tandlægers Organisation 
 
Kapitel 1 Organisationens data: 
 
1.1. Organisationens navn er: Praktiserende Tandlægers 

Organisation. 
1.2. Organisationen er optaget i foreningsregistret med binavn 

P.T.O. 
1.3. Organisationen er opdelt i kredsorganisationer, P.T.K.-kredse, 

med egne love, godkendt af P.T.O.'s bestyrelse. Deling af en 
kreds kan ske med P.T.O.'s bestyrelses godkendelse. 

 
Kapitel 2 Organisationens formål: 
 
2.1. P.T.O. er en landsorganisation med det formål at varetage de 

privat praktiserende tandlægers interesser. 
 
Kapitel 3 Medlemmerne, deres rettigheder og pligter:  
 
3.1. Som medlemmer kan optages tandlæger, som helt eller delvis 

virker i privat tandlægepraksis og er medlem af 
Tandlægeforeningen. 

3.2. Udover enkeltpersoner kan også juridiske personer være 
medlemmer, forudsat at selskabet betaler kontingent for alle 
de i selskabet ansatte tandlæger, der i så fald er ordinære 
medlemmer med disses rettigheder og forpligtelser. 

3.3. Medlemmer, som er ophørt med tandlægelig virksomhed, kan 
forsætte medlemskabet dog uden stemmeret eller tegne et 
seniormedlemsskab med udvalgte fordele. Kontingent for 
seniormedlemsskab udgør 10% af det til enhver tid værende 
normal kontingent for fuldt betalende klinikejere. 

3.4. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med 3 
måneders varsel til den 1. juli. 

3.5. Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af 
kontingentrestance. 

3.6. Medlemmer af P.T.O. er samtidig medlemmer af de lokale 
kredsorganisationer, kaldet P.T.K.-kredse. 

3.7. Tandlægestuderende i Danmark kan optages som 
studentermedlemmer. De optages som studentermedlemmer i 
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den P.T.K.-kreds, hvor den pågældende tandlægeskole ligger 
dog uden stemmeret. 

 Studentermedlemmer modtager "Praktiserende Tandlæger" 
vederlagsfrit, men ikke den øvrige medlemsorientering 
medmindre bestyrelsen træffer særlig bestemmelse herom.  

 
                    Studentermedlemmer har adgang til generalforsamlinger og 

faglige møder i P.T.O. og vedkommende P.T.K.-kreds. De har 
ret til at ytre sig og ret til at stille forslag, men de er ikke 
valgbare til noget hverv. Studentermedlemmer kan vælge en 
observatør til deltagelse i P.T.K.- bestyrelsens 
bestyrelsesmøder efter særlig indbydelse fra denne. 

 
 Efter afsluttet eksamen kan studentermedlemmerne overgå til 

ordinært medlemskab, hvis de opfylder betingelserne i kap. 
3.1.  

 
                    Udmeldelse følger reglerne i kap. 3.3 og vil, hvis tilmeldingen til 

tandlægeskolen ophører, ske umiddelbart. 
  
                    Kontingent for studentermedlemskab fastsættes på P.T.O.'s 

generalforsamling sammen med fastsættelse af øvrige 
kontingenter. Opkrævningen sker samlet for et foreningsår ved 
første kontingentopkrævning efter generalforsamling. 
Medlemsåret følger foreningsåret 1. juli til 30. juni. 

 
Kapitel 4 Organisationens ledelse: 
 
4.1. Organisationens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
4.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter 15. august, 

hvert andet år øst for Storebælt og hvert andet år vest for 
Storebælt, og inden TF's ordinære generalforsamling, med 
følgende dagsorden: 
 
a) Valg af dirigent 
b) Formandsberetning 
c) Behandling af indkomne forslag, herunder lovforslag 
d) Regnskabsaflæggelse 
e) Budgetforslag 
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   1) Formandens honorar 
   2) Fastsættelse af særlig godtgørelse til bestyrelsens    

                               suppleant(er) 
f) Kontingentfastsættelse 
g) Valg af bestyrelse og suppleant(er) 
h) Valg af revisorer og revisorsuppleant 
i)  Eventuelt 

 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, 
når denne finder anledning dertil, og skal indkaldes af 
bestyrelsen, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt over for 
bestyrelsen fremsætter begæring herom, ledsaget af 
dagsorden og motivering herfor. 

4.3. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel 
ved skriftlig meddelelse, indeholdende dagsorden, til alle 
medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan dog 
indkaldes med 1 uges varsel. 

4.4. Forslag, der ønskes behandlet på ordinære generalforsamling, 
skal være indsendt til bestyrelsen inden l. august. Forslag til 
lovændringer eller tilføjelse til disse skal bekendtgøres for 
medlemmerne senest 2 uger før den generalforsamling, hvorpå 
de ønskes behandlet. 

4.5. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindeligt 
stemmeflertal, idet der dog til vedtagelse af lovændringer 
kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Falder et forslag, 
kan det tidligst genfremsættes på næste ordinære 
generalforsamling. 

4.6. Skriftlig afstemning skal finde sted på et medlems forlangende. 
Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke ske. 

4.7. Bestyrelsen vælger en referent, der tilfører 
generalforsamlingsprotokollen en kort beretning om 
generalforsamlingens forløb. Protokollen underskrives af 
formanden og dirigenten. 

4.8. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kan dog dispensere fra dette. 

4.9. Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse skal foruden 
formanden, der vælges særskilt, bestå af mindst 4 og max. 5 
medlemmer. Herudover kan generalforsamlingen efter indstilling 
fra bestyrelsen vælge 1 eller 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer 
i øvrigt sig selv med næstformand og kasserer.  
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Valget af formanden og de enkelte bestyrelsesmedlemmer gælder 
for 2 år, med mindre der på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal vedtages et 
mistillidsvotum til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer skal i så 
fald stille deres mandater til rådighed. Finder et valg til bestyrelsen 
sted på denne baggrund på en ekstraordinær generalforsamling, er 
valget kun gældende frem til førstkommende ordinære 
generalforsamling, hvor der afholdes samlet nyvalg til bestyrelsen.  
 
Finder et nyvalg sted på en ordinær generalforsamling, vælges 
formanden første gang kun for et år, mens mindst halvdelen af den 
øvrige bestyrelses medlemmer efter lodtrækning ligeledes er på 
valg efter 1 år. 
Genvalg kan finde sted og formanden kan max genvælges 3 gange (i 
alt for en periode på 8 år) 

4.10. Bestyrelsen kan til hjælp for dens arbejde nedsætte udvalg 
med særlige opgaver, ligesom den kan tilknytte sig lønnet 
saglig bistand. 
Der tilkommer medlemmer af bestyrelse og udvalg 
rejsegodtgørelse, telefonrefusion og diæter efter regler, der 
fremgår af de til enhver tid af SKAT udstukne retningslinjer. 

4.11. Der tilkommer formanden et honorar, der fastsættes af 
generalforsamlingen ifølge dagsordenen. Der tilkommer 
bestyrelsens øvrige medlemmer 1/6 af et honorar af samme 
størrelse, som det af formanden tilkommende samt et beløb til 
kontorhold. 
Der tilkommer endelig bestyrelsens suppleant(er), når denne 
deltager i bestyrelsens møder, en særlig godtgørelse svarende 
til de i Tandlægeforeningen fastsatte godtgørelser. 

4.12. Hver kredsorganisation ledes af en bestyrelse, der vælges på en 
kredsgeneralforsamling, som afholdes hvert år inden den 1. 
maj.   
P.T.O.'s bestyrelse kan indkalde P.T.K.-kredsenes formænd til 
møde med mindst 1 uges varsel og med nærmere angivelse af 
de emner, der ønskes drøftet.  

4.13. De enkelte kredsorganisationer har ret til vederlagsfrit at 
disponere over spalteplads i P.T.O.'s blade. 
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Kapitel 5 Regnskab og revision: 
 
5.1. Organisationens regnskabsår løber fra 1.7. til 30.6. 

Regnskabet skal overgives til revision senest en måned før 
generalforsamlingen. 

5.2. De af den ordinære generalforsamling valgte 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. 

5.3. Organisationen tegnes enten af formand eller kasserer plus 
yderligere et bestyrelsesmedlem, ved vigtige beslutninger dog 
af den samlede bestyrelse. 
Organisationen må ikke foretage gældsstiftelser eller større 
økonomiske dispositioner uden generalforsamlingens 
godkendelse. 

5.4. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes 
organisationen af den samlede bestyrelse efter lovlig 
generalforsamlingsbeslutning. 

 
 
Kapitel 6 Organisationens opløsning: 
 
6.1. Forslag om organisationens opløsning og dertil knyttede 

beslutninger skal behandles og vedtages med mindst 2/3 
majoritet af de afgivne stemmer på hinanden følgende 
generalforsamlinger. Der må ikke indvarsles til den anden 
generalforsamling, før den første har været afholdt. 

 
 
 
 
                                                                                                 (senest ændret i november 2018) 

 
 
 

 

 


