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REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 (KKR3) 
AFHOLDES TIRSDAG D. 17. DECEMBER KL. 16.15 I KANTINEN 
 
AFBUD: Maria, Claas, Viktoria, Niels Bjørn, Olivia,  
Til stede: Andrea, Ossian, Clara, Kaare, William, Emma, Anna, Magnus, Amalie, Malou, Josefine, 
Anders, Thomas, Christian Benson, Johan, Mikkel, Katrine, Linnea, Tobias, Frederikke, Moises 
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 
 
FORSLAG TIL DAGSORDEN 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent (Forslag: Niels Bjørn) 

Andrea er valgt 
b. Valg af referent (Forslag: Frederikke) 

Frederikke er valgt 
c. Valg af SoMe ansvarlig 

Anna er valgt 
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR2)* 

Mangler uddybning af artiklers tidligere værdier ved budgetændringer. Ellers god-
kendt 

e. Godkendelse af dagsordenen 
Debatpunkt slettes grundet mandefald. Nyt punkt ang. stillere til Lægernes Pensions 
general forsamling. Dagsorden godkendes herefter med modifikationer.  
 

2. Samarbejde med SupKu* 
SupKu vil være tilstede på mødet.  
I bilag findes den samarbejdsaftale vi indgik med SupKu sidste år og det skal diskuteres, 
hvordan vores samarbejde skal være fremadrettet. 
V. Ossian 
 
Ossian og Ida Sneppen præsenterer tidligere samarbejdsaftale med SupKu og opgørelse fra 
F19+E19.  
E19: Total antal fald-kursister, 126 (til nov). Estimat på 50-60% af kursuspladser solgt til 
FADL-medlemmer. Pris pr kursist for FADL 300 kr.  
F19: Total antal FADL-kursister, 111. Pris for FADL på 278 kr. pr. Kursist. Gælder dog ikke for 
et fuldt semester.  
 
Der startes diskussion om samarbejdet med SupKu 
Hovedpointer for/imod 



Foreningen af Danske Lægestuderende 
Københavns Kredsforening 

 

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N | 
Tlf.: 3520 0250 | 

Mail: kkf@fadl.dk | www.fadl.dk | 

Side 2 af 6 

 

- Det stærkeste tilbud til vores bachelorstuderende på kursusfronten.  
- Det bliver højest sandsynligt en dyrere for FADL, end først budgetteret med 
- SupKu-undervisere får ikke overenskomstdækket løn, men langt lavere sats end 

vores egne undervisere. Dette skaber debat om hvorvidt, der skal løftes til SPV-
løn, eller om vi skal blande os uden om deres lønsatser 

- Det er forkert som fagforening at støtte privat arrangeret supplerende undervis-
ning. Dette vil sænke kvaliteten af universitetets egen undervisning.  

 
Det foreslås, at FADL kan forhandle leje af SupKu’s lokaler gratis eller billigere til afholdelse 
af vores egne kurser i en evt. ny kontrakt. Derudover foreslås, at der skal forhandles en ra-
bat til FADL ift. hvor meget vi skal betale pr kursist, jo flere FADL-medlemmer, der tilmelder 
sig via rabatten.  
 
Det stilles til afstemning, om vi skal fortsætte arbejdet med SupKu 
17 for. 1 imod.  
Der udarbejdes en ny aftale.  
Ossian, Katrine, Magnus, Malou, Thomas og Frederikke går videre med det 
 
Ossian præsenterer mulighed for, at FADL kan købe en anpart i SupKu. Dette koster mellem 
6-10.000 kr. og betyder, at vi får en plads i bestyrelsen.  
- Kan muligvis give problemer ift. til FADLs rolle, og vi står som investorer eller medejere. 

Bringer løndebatten op igen.   
- Det pointeres, at der skal skelnse mellem vores ønske for at opretholde vores overens-

komst og SupKu’s ønske for foreningen.  
- Der stilles et forslag om, at vi, ved at forhandle privat overenskomst mellem FADL og 

SupKu, muligvis kan undgå overenskomstbrud  
 
Det stilles til afstemning hvorvidt der skal fortsættes med at undersøge mulighed for køb af anpart.  
For 13, imod 3, blankt 4 

 
3. Evaluering af julebanko 

Der blev afholdt julebanko mandag d. 16. december i Jerne og Studenterklubben, der øn-
skes en evaluering af eventet. 
V. Christian 
 
Hyggeligt arrangement med mange deltagende medlemmer. Savner opdeling af bachelor 
og kandidatstuderende. Meget få repræsentanter og kaotisk præmieuddeling grundet syg-
dom og eksaminer. Til næste år, skal der laves en liste med præmier til de forskellige rækker 
på forhånd. Det er en god ide at holde det tidligere i december og evt. i FADL-huset. Tidli-
gere og mere reklame. Flere repræsentanter til at skaffe præmier. Konkurrence internt om 
hvem, der kan skaffe flest/størst præmier?  
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4. FADL og vinterrustur 
Vinterrusvejledningen vil gerne have hjælp til at sende dem, der skal på vinterrustur ons-
dag d. 22. januar afsted. Derudover er der et forlag om, at vi i FADL kan lave noget materi-
ale som de kan have med i bussen som underholdning.  
V. Christian  
 
Anna og Tobias præsenterer.  
Russerne sendes afsted fra Panum ca. 8.30 – Frederikke, Emma og måske Olivia melder sig 
til dette 
Hjemkomst bliver ca. 17.30 – Emma og måske Olivia melder sig  
 
Der forberedes noget underholdning til bussen – Josefine, Emma, Anna melder sig. Anna 
indkalder 
 

5. Budget 2020 
Det er nu endeligt blevet regnet endeligt ud, hvad vores bidrag til HF er for 2020 og det er 
højere end først antaget. Det betyder, at i stedet for et bidrag på 2.645.000 kr. til samdrift 
er bidraget på 2.736.000 kr. Det betyder samtidig at vores budgetterede overskud går fra 
117.317 kr. til 26.317.  
Budgettet skal derfor godkendes endnu. 
V. Ossian 
 
Linnea præsenterer.  
Artikel 1065 Samdrift er steget fra 2.645.000 kr. til 2.736.000. kr. så det budgetterede over-
skud falder jf. bilag.   
Artikel 1376 SupKu kommer til at overstige de budgetterede 50.000 kr.  
Det foreslås, at 1375 Medlemshvervning, fastholdelse på 80.000 muligvis dækker over den 
øgede betaling til SupKu 
 
Der stilles forslag om at rykke 25.000 kr. fra artikel 1375 til 1376. Dette vedtages.  
Budget 2020 godkendes enstemmigt på baggrund af ændring.  
 

6. Nyt punkt ang. stillere til lægernes pension 
William præsenterer. HB skal til GF i Lægernes Pension og på denne bagrund skal det øvrige 
repræsentantskab melde sig som stillere. Har man ikke fået mail ang. dette, skal man sende 
mail til Lene, så man kan få den gensendt.  
 
Det nævnes, at mailen næste gang skal sendes ud i bedre tid med beskrivelse af, hvad dette 
betyder.  
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7. Kravindsamling til OK21 i København 

V. Kaare, Magnus og Thomas 
 
Der er afholdt fælles møde i overenskomstudvalgene. Vigtigste punkt til OK21 er, at vi har 
alle kredsforeningernes ønsker med. Der lægges op til brainstorm omkring kreative/digitale 
indslag til ønskeindsamling i maj.  
Får man en idé til et event eller andet kan man sende mail til Kaare, Magnus eller Thomas. 
Yderligere fælles brainstorm tages, når der forelægger noget på skrift.  
 
 

8. Nyt om lægevikarboligsagen i Region Sjælland og Region Nord* 
I bilag findes et skriv om sagen til orientering.  
V. Thomas 
 
Thomas informere om sagens hidtil forløb. Findes i bilag.  
LVG og Klaus har været til mæglingsmøde med Region Sjælland. Skrivelse om dette er sendt 
til godkendelse i HB. Sagen er kommet til faglig voldgift og repræsentantskabet informeres 
om dette.  

 
9. Kandidatreception v20 

Der afholdes kandidatreception i FADL-huset i januar for medlemmer, der bliver læger til 
vinter. Der ønskes fra MFU desuden en diskussion om, hvad vi vil med eventet og hvem, 
der skal stå for det i fremtiden.  
V. Kaare 
 
Der afholdes kandidatreception i FADL huset d. 30/1 kl 12.30. 
Der skal holdes taler fra VB (muligvis ved Andrea) og FADL (ved Kaare) 
Kaare, Josefine, Malou, Anna, (Andrea, Clara) melder sig. Kaare koordinere.  
 
Lægeskilte bliver ikke hentet og hober sig op hos os. Forslag om at droppe at producere 
dem. Fra sommer kan man overveje om kandidatreceptionen skal overgå til AFU.  
 

10. Dagordenspunkter til hovedbestyrelsesmøde 
Næstkommende hovedbestyrelsesmøde er onsdag d. 18. december.  

a. SUL-sag på CBS* 
 
Magnus præsenterer. Der er ingen opdateringer, men planlagt møder fremadrettet. På 
HB møde d. 18. skal der tages stilling til, om der skal gives en rammebevilling til at køre 
sagen.  
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Der mangler klarhed overfor hvor meget tid og hvor mange penge, sagen kommer til at 
koste. Dette starter en diskussion om SUL som samarbejdspartner.  
Det pointeres, at det der kommes frem til nu er det maksimale, UAU kan tilbyde SUL og 
ikke, hvad der partout skal bruges.  
 
Der stemmes individuelt mellem de ydelser, vi kan tilbyde SUL at bidrage med.   
10.000 kr til sagsomkostninger; 14 for, 0 imod, 3 blank 
30 timer fra Klaus; 5 for, 9 imod, 3 blank 
Bistand fra vores advokat i huset; 3 for, 11 imod, 3 blank 
 
Indstilling fra Københavns side til HB bliver en rammebevilling på 10.000 kr.   
 

 
11. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag 
 

12. Meddelelser 
b. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter*  
Strikke/hækle-aften var stor succes.  

ii. Kursusudvalget 
Der er afholdt konstituerende møde og Frederikke er valgt som formand. 
Ved mødet blev lagt kursusplan for forårssemesteret. Lene har overtaget det 
administrative arbejde med kurserne efter Katrine.  

iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  
Kandidatreception d. 30/1 

iv. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  
Næste event er fastelavn. Der kommer info på mail og facebook  

c. Tillidsrepræsentanterne (TR) 
Der er ansat en ny tillidsrepræsentant, der starter op i det nye år.  
Det undersøges i øjeblikket om TR kan komme på kursus, således de er bedre klædt 
på til at tage samtaler med vores medlemmer. Der er fokus på samarbejde mellem 
VB og TR.  

d. FADL København Vagtbureau (KVB) 
Kommer måske i mål med vagttagermålet. Der er fortsat fokus på vagtdækning. 
God tilbagemelding på præsamtaler med kommende SPV’ere.  

e. FADLs Hovedforeningen (HF)  
i. Hovedforeningsformanden* 
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Findes på skrift. Andreas Rudkjøbing deltager til HB og taler om medlemmer 
i Lægeforeningen.  

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  
iii. Overenskomstsudvalget (OU)* 

Har haft konstituerende møde. Kaare valgt som formand. Holder møde Regi-
onerne ang. manglende udbetaling af efteruddannelsesmidler 

iv. Lægevikargruppen (LVG) 
v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 
Har afholdt konstituerende møde og Malou er valgt som formand. Der skal 
forhandles forsikringsaftale til foråret. Udvalget laver PR-video.  

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Der er holdt konstituerende møde. Liv er valgt som formand. Klinikprisen of-
fentliggøres den kommende uge. De går i gang med at lave en folder med 
gode råd til klinikophold  

f. FADLs Forlag  
Der kommer opdatering i det nye år.  

g. Andre  
HB har godkendt, at FADL har meldt sig ind i klimaorganisationen Broen til Fremti-
den. Kaare er meldt ind i bestyrelsen.  
Den nye hjemmeside bliver forhåbentlig lanceret til januar 
Opdatering fra Studienævn ang. 5. Semester kandidat.  

 
13. Snackansvarlige til næste møde 

KKR4 afholdes onsdag d. 5. februar kl. 16.15. 
Anna og Josefine er valgt  

 
14. Eventuelt  

Husk at tømme køleskab inden ferien. 
Tak for god julefrokost. Husk at vi også skal rydde op efter os, så det ikke er to personer, der 
står med det hele selv.   

 
Med venlig hilsen 
Linnea Gerdes 
Kredsformand, FADL København 


