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REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 9 (KKR9) 
AFHOLDES TORSDAG D. 5. SEPTEMBER KL. 16.15 I KANTINEN 
 
AFBUD: Nasra, Moises 
Til stede: Tobias, Mads, Andrea, Clara, Kaare, Magnus, Johanne, Mo, Anders, Frederikke, Ossian, 
William, Malthe, Claas, Katrine T, Linnea og Christian. Niels-Bjørn og Viktoria.  
 
* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 
 
FORSLAG TIL DAGSORDEN 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent (Forslag: Tobias) 

Tobias vælges 
b. Valg af referent (Forslag: Johanne) 

Christian vælges 
c. Valg af SoMe ansvarlig 

Claas vælges 
d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR8)* 

Punkt 14, e. FADLs Forlag; sidste sætning omkring piratkopiering slettes. 
e. Godkendelse af dagsordenen 

Punkt 2 (debat) udgår fra dagsordenen 
Nyt punkt 1, f. Valg af madansvarlige. 

f. Valg af madansvarlige 
Clara og Frederikke vælges 
 

2. Generalforsamling 2019 
Årets generalforsamling afholdes mandag d. 14. oktober. På sidste møde blev der nedsat 
en arbejdsgruppe til at planlægge generalforsamlingen bestående af Magnus, William, Mo, 
Andrea, Linnea, Christian, Ossian og Claas. 
V. Linnea 

Der er indkaldt til generalforsamling, herunder også udsendt forslag til vedtægtsændringer.  
Repræsentantskabet mødes den 14. oktober klokken 15.00.  
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3. Valg 2019 

a. Tidsplan* 
I bilag findes en tidsplan over valget. Af vigtige datoer er især opstillingsfrist, der er 
onsdag d. 25. september og frist for billede og tekst til MOK, der er fredag d. 27. 
september. 

Opfordring til, at hverve medstuderende til repræsentantskabet, hvis de har interesse for dette, el-
ler måske kan udvikle det.  
 

b. Valgdag 
Bestyrelsen indstiller til, at vi i stedet for at afholde valgdage på Panum, hvor folk 
kan komme og stemme, afholder et stort arrangement på FADL. Her kan folk 
stemme ude ved døren, hvor vores medarbejdere står og kan hjælpe dem, hvoref-
ter de kan komme ind og få et stykke morgenbrød. 
Arrangementet kommer til at foregå på 1. valgdag mandag d. 7. oktober. 
V. Linnea 

Spørgsmål vedr. valgdage - 1. valgdag skal være tirsdag den 8. oktober, jf. vedtægter der foreskri-
ver, at valgdagene skal strække sig over 5 hverdage, med generalforsamling på den 5. hverdag.  
Ovenstående arrangement vil således afholdes tirsdag den 8. oktober.  
Valgarrangementet bliver uden deltagelse af opstillede kandidater til repræsentantskabet. Ansatte 
i FADL vil stå for afvikling af selve dagen. Der vil være morgenmad, krav for at få morgenmad er, at 
man lige stemmer til repræsentantskabet (fx i indgang/lounge).  

 
c. Opstillingsblanket* 

I bilag findes opstillingsblanket. Det er muligt at stille op fra mandag d. 2. septem-
ber til onsdag d. 25. september 

Blanket skal opdateres med rigtige datoer og årstal.  
 

d. ’Need to know’ for opstillede* 
Denne udleveres efter den opstillede, har afleveret opstillingsblanket til receptio-
nen. 

Mødeplan for 2019-2020 året skal ændres til dansk.  
 

e. Code of Conduct* 
Denne udleveres efter den opstillede, har afleveret opstillingsblanket til receptio-
nen. 

Intet yderligere.  
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4. Status på de nye samdriftsaftaler* 
Hovedbestyrelsesmedlemmerne vender tilbage efter yderlige forhandlinger og der skal gi-
ves nyt, afsluttende mandat fra repræsentantskabet til den nye samdriftsaftale.  
V. Claas 

Claas gennemgår status på Samdriftsaftalen. Ændringer fremgår af bilag.  
Eneste uenighed består stadig i, hvordan man udregner kontingent til HF (inkl. samdrift) i forhold 
til medlemmer i ens kreds. Skal det gælde for alle medlemmer, eller kun for betalende medlemmer.  
Forslagene er nu enten 1) procentsats udregnet ud fra alle medlemmer i kredsene, eller 2) procent-
sats udregnet ud fra alle medlemmer på 2. semester og op efter i kredsene (således, at studerende 
på 1. semester ikke medtages). 
 
Status indtil videre; for regnskabsåret 2019 er der en ”underskuds” garanti for Aarhus kredsfor-
ening således, at Hovedforeningen ikke går i underskud i forhold til budget. Aftalen for forsøgsord-
ningen gælder indtil videre kun for år 2019.  
 
Fra Aarhus; ønske om model 3 - de kører en dyr forsøgsordning lige nu, som de gerne vil have en 
sikkerhed for, at de ikke taber for mange penge på.  
 
Spørgsmål vedr. underskudsdækning; Aarhus havde garanteret en underskudsdækning, men nu 
ønsker de, at København skal stå for en del af underskudsdækningen (for året 2019) 
 
Det omtalte underskud omhandler det eventuelle underskud der kunne opstå, hvis de havde færre 
end det ”normale” antal medlemmer på 1. semester.  
 
HB skal gå med den model, som de finder mest fordelagtig. Ville være rart med en håndsudrækning 
fra Aarhus om, at de også ville finansiere en del af forsøgsordningen.  
 
Vi er kommet langt med Samdriftsaftalen nu, og Aarhus står til, at betale en væsentligt større del 
fremover end de har gjort indtil videre.  
 
Der bliver talt for model 3 - det vil være en lille udgift for København, men for fremtiden, hvis det 
ender med at give flere medlemmer i Aarhus (og FADL nationalt), vil det være en gevinst for for-
eningen, og det vil - hvis Aarhus får væsentligt flere medlemmer ud af det, øge deres procentvise 
del af medlemmer i FADL. Dette vil give dem en større udgift til HF, og en mindre udgift til Køben-
havn (og Odense). Der er pt lovende tal fra forsøgsordningen, men det er stadig for tidligt at kon-
kludere endeligt. 
 
Afstemning; model 3: 
For: 15 
Imod: 1 
Blank: 2 
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5. Halvårsregnskab* 
Gennemgang af halvårsregnskabet. 
V. Linnea 

Gennemgang ved Linnea. 
Konto 1320 (arrangement og foredrag) dækker oprindeligt over Julebanko, 1. maj og Fastelavn. En 
del nye arrangementer er blevet konteret her. De skal i stedet rykkes til konto 1375 (medlems-
hvervning, fastholdelse) 
Konto 1330 (DHL): DHL falder efter halvårsregnskabet.  
Konto 1490 (Rengøring): Der skal lige kigges kontering igennem. 
Under lønninger skal der laves en afstemning med MVS-midlerne, hvilket vil ændre lidt på diverse 
konti under lønninger. 
Kommentar; vi bruger meget få penge på vores Tillidsrepræsentanter - selvom vi gerne ville bruge 
dem mere. Lad os fortsat arbejde på, at få givet dem nogle gode opgaver.  
2120 (varme): Vi forudbetaler for varme i forhuset, og der afregnes endeligt ved årets udgang 
Bevillinger: Vi har en stor bevillingspulje, som vi endnu ikke har uddelt så meget fra. Opfordring til, 
at minde folk om, at puljen kan søges. 
1420 (telefon/internet): Lidt et levn fra fortiden, at der budgetteres med 15.000 kroner. Fremtidigt 
kan der budgetteres med mindre.  
 
Kommentar vedr. regnskab; der er stadig en del fejlkonteringer, hvilket gør overblikket, som vi 
gerne ville have ved halvårsregnskabet, ret slørret. 
Forslag om at lave et nyt udlægs-system der kan hjælpe vores regnskabsmedarbejder med at kon-
tere vores udlæg nemmere. Malene, vores regnskabsmedarbejder, har i samarbejde med en stu-
dentermedhjælper fra Aarhus igangsat arbejdet med at udarbejde et nyt udgiftsbilag, hvor der fin-
des en oversigt over de mest alment brugte konti i foreningen - og en forklaring på disse. Ved ud-
fyldning af udgiftsbilag skal man angive konto, som udgiften skal konteres på.  
 
Udgiftsbilag findes på FADL’s hjemmeside - både nationale og lokale udgiftsbilag.  
 
 

6. Medlemstilfredshedsundersøgelse* 
Resultaterne af den tilfredshedsundersøgelse, der blev sendt ud til vores medlemmer lige 
inden sommerferien er klar og findes i bilag.  
V. Linnea 

Gennemgang ved Linnea. Resultater af medlemstilfredsundersøgelse fremgår af bilag. 
Generelt tilfredse medlemmer. Der er, som altid, stadig plads til større ’gennemsigtighed’ og kom-
munikation. Vi skal være bedre til at få vist vores medlemmer, hvad vi bruger vores tid på, og få re-
klameret med, hvad man får ud af sit medlemskab i foreningen.  
 
Flere kursustilbud til bachelorstuderende. Vi skal huske, at samarbejdet med SupKu giver nogle nye 
muligheder til bacheloren også.  
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Desuden kan vi overveje nogle ikke-faglige kurser; hækle/strik mv.  
 
Der er afsat midler, i HF, til at en video der omhandler FADL’s arbejde, og muligheder som medlem 
i foreningen.  
Yderligere kunne man lave nogle videoer omkring repræsentanternes arbejde i foreningen. En an-
den idé er at lave en oversigt over, hvad kontingentet i foreningen går til - her skal vi dog huske, at 
den største arbejdskraft i foreningen er det frivillige arbejde. Særligt kunne man zoome ind på hvor 
stor en procentdel af medlemmernes kontingent som går til fx arrangementer.  
Video indslag med vores medarbejdere - og hvad de bruger al deres tid på.  
 
Positiv holdning til flere videoer - gerne produceret i ordentlig kvalitet.  
 
Vi skal huske at bruge MOK til andet end datoer også - fx interviews med medarbejdere, repræsen-
tanter eller andet - som giver lidt synlighed for vores medlemmer. 
 
Arbejdsgruppe til flere videoer: Malthe, Kaare, Clara, Frederikke. Kaare indkalder til et møde. Fre-
derikke kontakter bekendt med video-kompetencer.   
 

7. Ændring i FADLs Medlemsfordelsudvalg* 
MFU foreslår en strukturel samt opgave ændring for både det nationale MFU samt de lo-
kale MFU. 
V. Tobias 

Tobias præsenterer.  
Flade medlemsfordele (faste procentsatser mv.) er blevet mere besværlige at skaffe. Generelt er 
interessen fra diverse firmaer og virksomheder for at lave nationale aftaler med medicinstude-
rende dalende. Lokalt er det stadig muligt at opnå en del fine medlemsfordele dog.  
 
Nationalt medlemsfordelsudvalg ønsker derfor at opnå medlemsfordele som er tidsbegrænsede - fx 
specifikke fordele i en måned ad gangen etc. Mere kampagne-orienteret.  
Derudover større samarbejde mellem nationalt medlemsfordelsudvalg og lokale medlemsfordels-
udvalg - forsøg på at få nogle af de samme rabataftaler på tværs af landet, selvom de er forhand-
let lokalt.  
 
Nationalt medlemsfordelsudvalg vil stadig være ansvarlige for bl. a. forsikring, kittelkort og de 39-
specialer hæftet.  
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8. Planlægning af Landsrepræsentantskabsmøde d. 8.-10. november i København 
Vi skal afholde L-rep i København til november og der skal nedsættes en arbejdsgruppe, 
der gerne vil stå for planlægning af weekenden, herunder sociale aktiviteter. 
V. Claas 

Claas præsenterer. København afholder LREP den 8.-10. november, og vi skal særligt have styr på 
det sociale aspekt ved LREP.  
 
Skal der være nationale udvalgsmøder fredag (i overlap med Hovedbestyrelsesmøde)? 
På LREP i september (der afholdes i Odense) afholdes Hovedbestyrelsesmøde fredag, men der er 
ikke planlagt nationale udvalgsmøder. Alle er velkomne til Hovedbestyrelsesmødet.  
Det er ligeledes ikke planlagt, at der skal være udvalgsmøder til LREP i november.  
Kunne man i stedet lægge op til, at alle er inviteret til fredag stadigvæk, hvor man spiser middag 
sammen, og efterfølgende laver noget socialt sammen?  
 
Vi skal have bedre styr på sovepladser i forbindelse med LREP. Skal vi sørge for at indkøbe madras-
ser mv? Arbejdsgruppe skal lave en vurdering. 
 
Fra sidste LREP gik en del evalueringer på, at der var lidt for adskilt fest om aftenerne, og man ikke 
fik mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af kredsene.  
 
Forslag om at tage på Boulebar den ene aften. Mulighed for at få snakket med alle på tværs af 
kredsene. 
Forslag om at spille paintball den ene dag (med noget egenbetaling) 
 
Arrangering af LREP: Kaare, Magnus, Claas. Præsenteres igen på KKR1 i det nye foreniningsår.  
 

 
9. Basisgruppebazar 

Var sidste år d. 17. september. 
Er i år den 16. september. Fra klokken 15-17.  
Ønsker vi at deltage? Det er en god mulighed for at hverve fremtidige repræsentanter, da det fal-
der indenfor opstillingsperioden. 
Desuden er det et fint signal at sende, at vi er en del af studielivet på Panum. 
Hvem kan deltage? Linnea og Katrine fra 15-16. Claas og Malthe støder til klokken 16. Idé om, at 
afholde lokalt medlemsfordelsudvalgsmøde til selve bazaren, så kan vi også få nogle inputs fra vo-
res medlemmer.  
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10. Karrieredag 
Der er karrieredag på Panum fredag d. 10. oktober 2019 fra kl. 12:30 – 16:30. Der skal bru-
ges nogen på dagen til at stå på Panum. TR kommer også til at være der.  
V. Linnea 

Linnea præsenterer. Karrieredag er torsdag den 10. oktober.  
Hvem kan deltage? William, Christian, Magnus, Andrea, (Clara) og Tillidsrepræsentanterne.  

 
11. Tilbagemelding fra KUA-intro 

Der blev afholdt intro på KUA for de nye studerende torsdag d. 5. august med deltagelse af 
syv repræsentanter. 
V. Niels Bjørn  

Ossian præsenterer.  
Godt arrangement, ønske om at FADL også deltager i fremtiden, i samarbejde med MR. Noget af 
det logistiske ansvar kan flyttes til FADL.  
Evaluering af dagen kan tages med MR til et af deres månedsmøder. Der er nedsat en gruppe på 
bestyrelsesmødet, som arbejder videre med dette. Der er stadig mulighed for at gøre arrangemen-
tet endnu bedre - og det vil vi gerne arbejde videre med. 
 
God respons fra nogle af de nye studerende, som også deltog på Rusturen, i forhold til arrange-
mentets afvikling. 
 

12. Tilbagemelding af FADL på rustur 
FADL besøgte igen i år alle syv rusture. Holdene der var afsted, kommer med en tilbage-
melding af, hvordan det gik på turene.  
V. Claas 

Claas præsenterer. 
VI har haft to hold ude at besøge de 7 rusture. På det ene hold havde vi Clara og Kaare, på det an-
det hold havde vi Claas og Niels-Bjørn, med deltagelse fra Maria Vestager og Katrine T nogle af da-
gene. Der var god hjælp at hente hos FADL’ere der også var Rusvejledere eller deltog på madhold 
på turene. Det giver altid en lidt mærkelig dynamik, når vejlederne også skal være ”repræsentan-
ter” på turen, men det kan godt fungere. Optimalt er det dog bedst, hvis der kommer 3-4 FADL’ere 
som ”udefrakommende” på rusturen. 
Gennemgående en stor succes på de enkelte ture, som sædvanligt en god oplevelse.  
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13. Evaluering af DHL 
Der blev afholdt DHL i fredags med deltagelse af 11 hold. Der ønskes en evaluering af efter-
middagen og aftenen.  
V. Christian 

Christian præsenterer. 
Fedt arrangement, udmærket deltagelse fra repræsentantskabet. Vi kan som altid godt være flere 
som hjælper til, men det forløb meget fint.  
Til næste år; vi skal altid regne med flere deltagende, end vi kan se fra fx Facebook eventet - særligt 
når vi selv står for maden. Det fungerede rigtig godt at vi grillede og havde mad med.  
Flere hold havde været fint, også nogle flere løbere fra repræsentantskabet. Vi kan altid lave et gå-
hold om nødvendigt.  
 

14. Reklame i Scorebogen* 
I bilag findes mail fra Scorebogen, der igen i år gerne vil lave et samarbejde med os, hvor vi 
mod et sponsorat 5.000 kr. får reklamer i form af bundbanner og indvendig bagside.  
V. Linnea 

Ansøgning vedhæftet i bilag. Vi fastholder samarbejdet, og køber bundbanner samt indvendig bag-
side for 5000 kroner.  

 
15. Reklame for Citrus Media 

Århus har indgået et samarbejde med Citrus Media, hvor de får et bordfodboldbord med 
deres navn på siderne samt en storskærm i deres medlemshus, hvor hvert 4 billede bliver 
FADL-reklame og Citrus Media får de resterende 3 billeder. Til gengæld for Århus 15.000 kr.  
Vi kan sandsynligvis få samme tilbud i København, hvis vi er interesserede.  
V. Linnea 

Linnea præsenterer. 
Holdningen er enstemmig for, at vi ikke er interesserede, såfremt tilbuddet kommer.  
 

16. Støtteansøgninger* 
Der resterer 48.025 kr. af støttepuljen 

a. GO søger om 15.000 kr. til afholdelse af nationalt weekendseminar. 
Vedhæftet i bilag findes ansøgning og budget. 
Forslag om 4000 kroner, matchende bidraget fra GO København 
Forslag om 2500 kroner, matchende deltagergebyret fra deltager fra GO København 
Forslag om 7000 kroner, matchende deltagergebyret fra deltagere fra GO København samt trans-
port (rundet op).  
Afstemning. Fulde beløb (15.000 kroner): For; 0, imod; flertal 
7000 kroner: For; 15, imod; fåtal.  
GO får 7000 kroner.  
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b. JOHO søger om 10.000 kr. til afholdelse af et debattørakademi. 
Vedhæftet i bilag findes ansøgning og budget. 
Forslag om 8500 kroner svarende til søgte beløb, fratrukket kategorien ”andet”.  
Forslag om, at FADL-logo fremgår af diplompapir.  
Afstemning. Fulde beløb (10.000 kroner): For; 10, imod; 5.  
JOHO får 10.000 kroner.  
 

17. Mødekalender 2019/2020* 
Mødekalenderen for næste foreningsår findes i bilag. 

Findes i bilag. 
 

18. Mødekalender* 
Til orientering findes mødekalenderen i bilag. 

Findes i bilag. Første møde i det nye foreningsår er tirsdag den 22. oktober 2019.  
Dato for introduktion til nye repræsentanter; torsdag den 17. oktober.  
Deltager: Tobias, Christian, Magnus, Linnea, Claas, Frederikke 
Obs: der er psykiatrikursus samme dag, så der skal trylles lidt med lokaler.  
 

19. Meddelelser 
a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter*  
- Studenterhuset: der sker stor rokering af lokalerne alle basisgrupper imellem, MOK fraset. 

Dato for store møde omkring lokalefordeling er lørdag den 16. november klokken 10. Øn-
sker FADL stadig et lokale i Studenterhuset - og hvad skal vi bruge lokalet til?  
Forslag om, at bruge lokalet til TR.  

- Majkampagne: Slettes 
- Opdatering af hjemmeside: Andrea tilbyder hjælp 
- DHL-stafet: Slettes 
- FADL’s historie: Slettes 
- Sommermadaften: Slettes 
- Samarbejde med SupKu: Slettes 
- De 10 mål 19: Fokus på folketingsvalget 2019: Slettes 

 
ii. Kursusudvalget 

Tilmelding til kurser starter i morgen! Der er diverse facebook opslag - tag jeres venner, like, del - 
alt det gode 
 

iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  
Kandidatreception i juni - gik strålende. Holder sig indenfor budget.  
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iv. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  
Det går godt. Relevant diskussion taget under DHL-punkt 
 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 
Vi søger stadig ny Tillidsrepræsentant. Man må gerne opfordre folk til at søge, hvis de har inte-
resse. Kravet er bestået SPV-kursus, medlem af foreningen, men ikke siddende repræsentant.  
 

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  
Mobile vagtopskrivning. Stadig en igangværende proces, fungerer godt.  
Hold bliver også en del af den nye vagtopskrivning. 
Større fleksibilitet i opskrivning, dog stadig med begrænsning af hviletidsbestemmelser.  
Stor efterspørgsel på hold - særligt i region Sjælland. 
Godt samarbejde mellem fagforening og vagtbureau.  
 
Forslag om at lave et arrangement, hvor medlemmer er inviteret til at komme med deres input og 
ønsker til vagtopskrivning. 
 

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  
i. Første. Hovedforeningsformanden* 

Samdriftsaftalen fylder stadig. 
Ny flyer ”brug de lægestuderende” - som er målrettet mod politikere, praktiserende læger og andre 
interessenter. Beskriver hvad de medicinstuderende kan bruges til i fx almen praksis, og hvilke for-
dele det medfører.  
Findes den nye folder på hjemmesiden? Ikke endnu, men det skal den.  
Transportsagen i Aalborg; Aalborg har som eneste universitet ikke valgt at give refusion til de me-
dicinstuderende som skal i klinik (fraset enkelte muligheder).  
Universitetet vil dog kigge på at udarbejde en ny model.  
 
Invitation til LREP er sendt ud, svar gerne hurtigst muligt. Der er for første gang lidt ”lektier” i invi-
tationen i forbindelse med FADL akademiet.  
 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  
Ny låntagning i Baghuset (B26). Renteswap er overstået, og den nye låntagning er meget bedre for 
Hovedforeningen økonomisk. 
Dejligt at vi altid får et mandat fra repræsentantskabet i forbindelse med særligt forhandlinger. 
Forslag om, at nogle punkter til kommende HB møder vendes i repræsentantskabet, så vi altid ved, 
hvilket mandag vi tager med til Hovedbestyrelsesmøderne.  
 

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 
Er tilbage efter sommerferie. Begynder stille og roligt at forberede sig til OK21. 
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iv. Lægevikargruppen (LVG) 
Per fra Aalborg er valgt som ny formand. Der er behov for yderligere arbejdskraft, hvis nogle er in-
teresserede.  
 

v. Universitetsansattes udvalg (UAU)* 
Findes skriftligt i bilag. 
 

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 
Er vendt på tidligere punkt i dag. 
 

vii. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)  
Der arbejdes videre med tolkeaftale. Målet er, at få tosprogede medicinstuderende i arbejde som 
tolke. 
 

viii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Har arbejdet videre med studieundersøgelsen.  
Studenterforskning - hvad er status? Der er en arbejdsgruppe som undersøger mulighederne. Det 
er et stort område, og der er en del uenige holdninger, men arbejdet fortsætter løbende.  
Det vil være rart at få inddraget medlemmerne yderligere.  
 

e. FADLs Forlag  
Omsætningen holder, faste udgifter holder næsten - lidt i underskud grundet nogle udbetalte ferie-
penge. På bundlinjen holder vi umiddelbart et overskud på 500 t. kr. indtil videre.  
Efterspørgslen til den digitale platform er stor, men indtil videre er det stadig FADL’s forlag som ar-
bejde på sagen.  
Budget for 2020 er fastlagt konservativt, uden spekulationer i toplinjen. 
Mekanisk nedskrivning er nu fuldt implementeret, og fortsætter.  
Samarbejdet med rettighedsalliancen fortsætter i kampen mod piratkopiering. Foreningen (FADL) 
bidrager også i samarbejdet, særligt med kommunikation til vores medlemmer og medicinstude-
rende generelt.  
Bredmarkedet er skåret helt ind til benet. Populærvidenskabelige titler findes endnu, men i fremti-
den bliver disse også muligt skåret væk.  
På FADL’s forlags hjemmeside findes en pensumliste - denne må gerne opdateres.  
 
FADL Aarhus har stadig interessere i at købe sig ind i FADL’s forlag, enten ved aktiekøb, kapitalind-
skud eller begge dele, og en prissætning er stadig i støbeskeen.  
 
 
 
 



Foreningen af Danske Lægestuderende 
Københavns Kredsforening 

 

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

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

Side 12 af 12 

 

f. Andre  
Til nationale udvalg generelt; få diskuteret hvor stort i ønsker jeres udvalg skal være det kom-
mende foreningsår.  
 
Derudover ønskes årsberetninger fra alle nationale udvalg til kredsenes generalforsamling. Det 
skal også bruges på Landsrepræsentantskabet.  
 
Nyansat i receptionen, Sarah.  
 
Tilbud vedr. renovering af ’våd kælder’. Relativt dyrt. Mulighed for, at nogle af udgifterne dækkes 
gennem Forhandlingsfonden (Hovedforeningen).  
 
Renovation på nabogrunden har udløst nogle revner i vores bygning, sekretariatet er på sagen.  
 

20. Snackansvarlige til næste møde 
Mads og Mo.  
 

21. Eventuelt  
I morgen til Fredagsbar mellem 16-17 står FADL i bar. Kom gerne forbi og hjælp.  
Vi har fået 3 armbånd. Claas, William og Malthe. 
 
Tak for et godt møde.  
 
Med venlig hilsen 
Linnea Gerdes 
Kredsformand, FADL København 


