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Kære medlem

Velkommen til en skøn aften, som både markerer afslutningen på dette foreningsår og 
starten på et nyt spændende år. Vi er meget glade for, at så mange medlemmer har lyst 
til at deltage!
Dette dokument indeholder dagsordenen for aftenen, information om hvad det vil sige 
at være repræsentant i FADL,beretninger fra lokale og nationale udvalg, regnskabet for 
dette år, forslag til vedtægtsændringer og meget andet. 

Vi vil desuden opfordre til, at du overvejer at stille op som repræsentant i FADL. Som 
repræsentant sidder du i FADL Aarhus’ bestyrelse, repræsentantskabet. Du bliver friv-
illig i en organisation, hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad vi kan opnå. Eneste 
krav til at stille op er at du er FADL-medlem. Læs mere om det at være repræsentant på 
side 2 og kom endelig og hør mere i løbet af aftenen. 

Vi håber, at I kan lide maden og drikkevarerne. 
Rigtig god fornøjelse med generalforsamlingen!

På vegne af hele repræsentantskabet
Katrine Bønnerup
Formand FADL Aarhus

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING
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VIDSTE DU AT:

• Ordet repræsentant betyder at 
der er et politisk element i at 
være bestyrelsesmedlem

• Du er selv med til at bestemme, 
hvor meget tid du vil bruge på 
FADL-arbejde

• Du også har mulighed for at 
blive frivillig i FADL uden at 
stille op som repræsentant?

Som repræsentant bliver du en del af 
en spændende organisation og har det 
bedste grundlag for at gøre en for-
skel for dig og dine medstuderende. 
Vi kæmper sammen for at blive bedre 
læger, og som repræsentant står du for-
rest i kamplinjen. 
Du har stor indflydelse på, hvilke op-
gaver, du brænder for at løse og hvad 
dit engagement i FADL skal bruges på. 

At være repræsentant i FADL bety-
der at være en del af FADLs besty-
relse, repræsentantskabet, der udgør 
ledelsen i FADL. Man kan stille op som 
repræsentant i FADL Aarhus, når man er 
FADL medlem i Aarhus Kredsforening. 

Repræsentantskabet mødes hver måned 
bortset fra i sommerferien. Vi bestem-
mer FADLs retning, planlægger spæn-
dende arrangementer og beslutter, 
hvordan vi bedst muligt anvender FADLs 
penge til gavn for alle medlemmer. Til 
møderne spiser vi aftensmad sammen 
og der er lækre snacks. 
Efter årsskiftet tager det nye repræsent-
antskab på en arbejdsweekend, hvor vi 
både har fagligt og socialt indhold, så 
vi får mulighed for at lære hinanden at 
kende og arbejde i dybden med nogle 
problemstillinger. 

Derudover er der udvalgsmøder, og 
disse afhænger af hvilke udvalg man 
har lyst til at engagere sig i. Der er både 
lokale og nationale udvalg. Udvalgets 
medlemmer finder selv ud af hvornår, 
det bedst passer at holde møder. Du kan 
se hvilke udvalg, vi har på nuværende 
tidspunkt, ved at læse beretningerne 
for dette år igennem længere nede i 
dokumentet. Det giver også en oplagt 
mulighed for at få en fornemmelse af, 
hvad de forskellige udvalg laver, og du 
vil desuden få en mere dybdegående 
introduktion, hvis du stiller op som 
repræsentant. 

Tre gange årligt afholdes landsmøder 
med repræsentanterne fra de andre 
byer, hvor vi tager beslutninger om de 
overordnede linjer i FADL og deltager i 
FADL Akademi. Det er fx her vi vedtag-
er FADL mener, som er vores holdnings-
papirer til relevante emner. Den seneste 
hedder FADL mener Fremtidens læger 
og kan findes på fadl.dk. 
Udover fagligt indhold er der sociale 
aktiviteter og fest om aftenen, og du 
har derfor gode muligheder for at lære 
medicinstuderende fra de andre byer at 
kende. 

I FADL har du alle muligheder for at 
gøre en forskel for medicinstuderen-
de samtidig med at være en del af et 
hyggeligt fællesskab, som går meget op 
i den sociale del af at være frivillig i en 
organisation. Vi hygger os rigtig meget 
til møder og når vi arbejder på projek-
ter, og du vil få venner både på tværs af 
semestre og på tværs af byer. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er 
du meget velkommen til at komme og 
snakke med os i løbet af aftenen. 

HAR DU LYST TIL AT BLIVE REPRÆSENTANT I FADL?
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DAGSORDEN

1. Velkomst og formalia
a. Valg af 2 dirigenter
b. Valg af 2 referenter
c. Udpegning af stemmeudvalg 

2. Beretninger fra Aarhus Kredsforening
a. Formandens beretning herunder orient-

ering om fremtidigt arbejde ved Katrine 
Bønnerup

b. Aalborgs beretning ved Phillip Sperling
c. Arrangementsudvalget
d. FADL Fonden (tidligere kaldt Paragraf 7)
e. Kursusudvalget
f. Medlemsfordelsudvalget

Godkendelse af beretninger

3. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings revi-
derede regnskab 

Ved formand Katrine Bønnerup
a. Eventuelle kommentarer fra de kritiske 

revisorer Alexander Juan Møller-San 
Pedro & Martin Blichfeldt Nielsen

b. Godkendelse af regnskabet ved simpelt 
flertal

4. Fastlæggelse af Aarhus Kredsforenings 
budget og orientering

Ved formand Katrine Bønnerup
a. Fastsættelse af kontingent for det kom-

mende år 
b. Fastsættelse af rammebeløb til almenny-

ttige formål, jf. § 7, stk. 3-5
c. Fastsættelse af rammebeløb for  

parlamentarikerkompensation 
d. Budget for 2019/2020 til orientering

5. Indkomne forslag til vedtægtsændringer
a. Regnskabsåret
b. Generalforsamling indkaldelse
c. Samdriftsaftale opsigelse
d. Medicinerladen
e. §7 ændres til FADL Fonden
f. Aalborg
g. Antal suppleanter

6. Hvad er FADL og hvad laver repræsentanter? 
Ved Lotte Bjerre Lassen

7. Medlemshuset
Ved Jeppe Mainz og Nadia Hovgesen

8. Beretninger fra Hovedforeningen 
a. Formandens beretning ved Claas Jo-

hannsen
b. Lægevikargruppen
c. Overenskomstudvalget
d. Medlemsfordelsudvalget
e. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg
f. Uddannelsespolitisk udvalg
g. Universitetsansattes udvalg
h. FADLs forlag

Godkendelse af beretninger

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

10. Valg af revisor 

11. Valg af kritiske revisorer for 2 år 

12. Valg af 2 klagebisiddere 

13. Eventuelt
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Kære medlemmer af FADL 
Aarhus Kredsforening

Vi har haft et begivenhedsrigt, inno-
vativt og spændende FADL år. Jeg 
skriver den her beretning på vegne af 
repræsentantskabet. 

I det seneste år har dette repræsentant-
skab nået utroligt mange ting. En stor 
del af dette repræsentantskab var nye i 
FADL. Vi har haft fælles høje ambitioner 
om, at vi gerne ville gøre en forskel for 
vores medstuderende og har formået at 
løfte i flok. Ideer er blevet til virkelighed 
i et meget højt tempo, og dette har 
kun været muligt grundet den utroligt 
stærke indsats repræsentanterne har 
lagt for dagen. Jeg er meget stolt over 
den indsats, de har lavet og hvad vi har 
opnået. 

Vi har afviklet flere events med stor 
politisk indflydelse i år. I december 
2018 var transportsagen især begyndt 
i Aarhus efter universitetets udmelding 
om at transportrefusion til klinikophold 
også ville blive fjernet i Aarhus. Kort tid 
efter stod vi kampklare sammen i hele 
landet og cyklede i klinik for at demon-
strere. Her var Aarhus byen med langt 
flest cyklende, og det medførte me-
diedækning og hjalp os med at vise, at 
det var en vigtig sag. 
Transportsagen fortsatte uden tegn på 
en løsning. I marts havde FADL æren af 
at have Faglig Dag, hvor vi havde valgt 
at have fokus på om medicinstuderende 
mener noget. Det lykkedes os at invitere 
Danmarks daværende statsminister, Lars 
Løkke Rasmussen. Vi i FADL var meget 
imponerede over det engagement, 
som vores medstuderende havde, som 
bekræftede os i, at medicinstuderende 
mener rigtig mange ting. Grundet den 
manglende løsning på transportsagen 
gjorde vi Lars Løkke opmærksom på 
den. Lars Løkkes involvering sammen 
med truslen om en kæmpe demonstra-

tion foran Christiansborg medførte en 
yderst tilfredsstillende løsning, og vi fik 
transportrefusion tilbage som vi kendte 
det. Her havde Aarhus derfor også en 
afgørende rolle i løsningen af trans-
portsagen. En sag vi ikke kunne have 
vundet uden den store opbakning fra jer. 

Dette repræsentantskab har haft en 
innovativ tankegang. Ideer bliver hurtigt 
til virkelighed i vores organisation. Det 
er blandt andet kommet til udtryk ved 
det nye tiltag, hvor vi vil give 1. semester 
mulighed for at opleve hvad FADL er, 
og hvad vi kan tilbyde dem som med-
lemmer. Derfor har vi efter den ekstraor-
dinære generalforsamling i januar 2019 
indført gratis 1. semester, som indtil 
videre er en stor succes. 
En anden idé, som opstod i starten af 
året og allerede nu er en succes, er 
navneskilte til klinik som en ny medlems-
fordel. Sammen med kittelkortene giver 
de en bedre og mere professionel klin-
ikoplevelse. 
Det helt store fokuspunkt for dette år 
har været Medlemshuset. Medicinerlad-
en blev lukket ned i sidste foreningsår 
og udliciteret til boghandlen FACTUM 
Books, hvilket betyder, at de nu står for 
bogsalget til medicinstuderende i vores 
lokaler. 
Vi havde derfor lokalerne uden at have 
et formål med al den plads. Beslutnin-
gen blev at renovere dem til Medlem-
shuset. Et nyt stort areal stillet til 
rådighed til vores medlemmer til både 
faglige og sociale formål. Renoveringen 
blev færdig i sommers og vi mangler nu 
kun de sidste få ting for at det står klar 
til brug. Vi glæder os til, at I kommer 
til at bruge det og håber I bliver rigtig 
glade for lokalerne.

FORMANDENS BERETNING
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Et andet stort fokuspunkt er trivsel. 
Det er en af vores vigtigste opgaver at 
være med til at øge trivslen på studiet. 
Her har vores tiltag været at gå sam-
men med Medicinerskabet og lave en 
fælles mentorordning, som gavner rigtig 
mange medicinstuderende. 
Et af de største trusler mod ens trivsel 
er når man dumper en eksamen. Den 
oplevelse ville vi gøre bedre. Kursusud-
valget har brugt meget energi på at ska-
be nye reeksamenskurser til nogle af de 
hårdeste fag på bacheloren, for at give 
de studerende de bedst mulige vilkår for 
at komme igennem det på en behagelig 
måde. 

Udover ovenstående har vi nået utrol-
igt meget andet i år - vi har holdt den 
sædvanlige festlige Gårdfest, delt mor-
genmad ud i Medicinerhuset, været til 
landsrepræsentantskabsmøder med de 
andre byer, deltaget på Folkemødet på 
Bornholm, afholdt valgaften, afholdt 2x 
rustartsevents, været på arbejdsweek-
end og meget andet. 

Alt ovenstående viser, hvor meget vi 
kan, når vi står sammen. Vi håber, at I 
medlemmer også har kunnet mærke den 
store energi. På vegne af repræsentant-
skabet ser jeg frem til hvad vi kan nå i 
det kommende FADL-år.

Katrine Bønnerup
Formand FADL Aarhus
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FADL AALBORG BERETNING

Kære medlemmer – både i Aarhus og 
Aalborg. Året lakker mod enden, og vi 
kigger i Aalborg tilbage på et år med 
masser af aktivitet på mange fronter. 
Jeg har haft muligheden for både at stå 
i spidsen for repræsentantskabet i Aal-
borg og være en del af repræsentantsk-
abet i Aarhus. Dette har givet anled-ning 
til et rigtig godt samarbejde, der har 
givet rigtig god energi og en masse 
gode resultater.

Bolig
Sidste år var det helt store indlogerin-
gen i den nye lejlighed i Aalborg. I år har 
lokalforeningens største udvalg være 
vores boligudvalg, der har sørget for at 
gøre lokalerne så indbydende som mulig 
– og det har de lykkedes godt med! Vi 
har nu nogle rigtig gode funktionsdyg-
tige foreningslokaler, der kan rum-me de 
fleste af vores aktiviteter. 

Transportsagen
Tilbage i maj 2018 startede transportsa-
gen lokalt i Aalborg da Aalborg Univer-
sitet stoppede med at refundere trans-
portomkostninger. Sidenhen blev det til 
en stor national sag, som vi også løftede 
sam-men nationalt. Her op til general-
forsamlingen er sagen ved at være helt 
lukket og det ser ud til at vi ender med 
fuld refusion. 

Et udvidet jobmarked
Fagpolitisk har 2019 også været et rigtig 
godt år. Arbejdsmarkedet er udvidet 
markant og der er star-tet flere nye SPV 
hold, udvidet eksisterende SPV hold, 
startet lægevikar hold i både Thisted, 
Farsø og Hjørring og vores simulation-
scenter har ansat studerende. Derudover 
har vi startet et nyt projekt med den 
præhospitale virksomhed, så der nu 
sidder lægestuderende ved telefonen 
i vagtcentralen. Det er et rigtig sundt 
tegn når arbejdsmarkedet udvides som 
det har gjort i år, og vi ser frem til at 
skabe endnu flere nye arbejdspladser for 

de nordjyske lægestuderende.

Et mere politisk Aalborg
Da jeg blev repræsentant i FADL Aal-
borg for første gang i 2017 var vores 
største arbejdsområde de sociale ar-
rangementer. Siden da er vi begyndt 
at varetage mange flere funktioner, 
vi er kommet tæt-tere på vores arbe-
jdsgivere, danner rammer for mere af 
foreningslivet og hvad jeg synes er 
rigtig vig-tigt – vi er blevet en stærkere 
politisk stemme. Dette har i år manifes-
teret sig både i form af trans-portsagen, 
men også deltagelse i politiske arrange-
menter, som vores cykelprotest og vores 
debataften i forbindelse med valget. 

Det kommende år
Meget godt er sket i år, men hvad by-
der det næste år på? I år har været et 
godt, men tumultarisk år, med mange 
driftsfjerne sager der har været gode for 
foreningen. Men inden vi ekspanderer 
for meget skal der være styr på vores 
kerneydelser hvorfor jeg håber dette 
vil være fokus næste år. Vi skal fortsat 
kunne køre kurser, arrangementer og 
politik af høj kvalitet – og det skal følge 
med det stigende antal studerende og 
medlemmer på lægeuddannelsen med 
mest vokseværk.

Phillip Sperling 
Formand FADL Aalborg
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FOKUS PÅ VORES KERNEOPGAVER
FADLs kerneopgave er at være en 
fagforening. Vi skal stå klar, når vores 
medlemmer havner i en svær situa-
tion og ikke kan klare det alene. Vi skal 
fortsat sikre, at vores jurist og resten af 
sekretariatet er tilgængelige for vores 
medlemmer, og det sikres ved at ved-
holde en god økonomi i Hovedfore-
ningen. Dette har især været fokus i 
dette repræsentantskabsår, hvor vi har 
lykkedes at skabe en tilfredsstillende 
aftale om FADLs fælles økonomi byerne 
imellem, som skaber det rigtige grund-
lag for en solid Hovedforening.
FADL Aarhus vil i det kommende år 
have fokus på at fortsætte dette gode 
arbejde byerne imellem. 
Desuden vil vi sammen med de andre 
byer skabe endnu bedre kommunikation 
om, hvordan vi i FADL er her for vores 
medlemmer og hvor stor en forskel, vi 
kan gøre, når vi står sammen. 

ØKONOMI
Vi har en sund økonomi i Aarhus Kreds-
forening grundet gode beslutninger 
over mange år og et solidt medlemstal. 
Det er vores mål at fortsætte med det, 
så foreningen kommer til at stå endnu 
stærkere til de kommende generationer. 
Derfor vil vi gerne træffe økonomiske 
beslutninger med vores medlemmers 
trivsel og gavn for øje. 
Netop med økonomi for øje blev der i 
sidste foreningsår taget en beslutning 
om at lukke Medicinerladen, som tid-
ligere var en virksomhed FADL Aarhus 
ejede. Vi valgte at udlicitere driften af 
Medicinerladen til specialboghandlen 
FACTUM Books. Dette år har vi haft 
fokus på at forstærke samarbejdet 
med FACTUM Books, så vi sikrer fortsat 
bogsalg i Aarhus. Dette samarbejde skal 
udvikles yderligere i det kommende år. 
Vi vil i den kommende periode arbejde 
videre med et muligt køb af yderlig-
ere aktier i FADLs Forlag. Dette gavner 
medicinstuderende ved at sikre fortsat 

grundlag for danske pensumbøger i 
en ellers udfordret branche. 

MEDLEMSHUSET
Efter et travlt år med store foran-
dringer i FADL-huset er det nye 
medlemshus færdigrenoveret og 
næsten indrettet. Renoveringen og 
indretningen har krævet meget tid og 
energi fra repræsentantskabet, hvilket 
har betydet, at der nogle gange ikke 
var det store overskud til andre aktivi-
teter. Det næste år skal derfor i højere 
grad bruges direkte på vores med-
lemmer. Vi vil gerne skabe flere gode 
kurser, nye arrangementer og bedre 
fordele ved det at være medlem i Aar-
hus Kredsforening. Det håber og tror 
vi, Medlemshuset kan bidrage med 
rammerne til.
Vi håber, at Medlemshuset desuden 
vil bidrage til at understøtte foren-
ingslivet i Aarhus ved at stille flere 
lokaler til rådighed til både kurser, 
månedsmøder og andre arrangement-
er. Medlemshuset er jeres hus. Et sted 
hvor I skal føle jer velkomne og har 
lyst til at tilbringe tid. 

TRIVSEL
I FADL tror vi, at vi sammen bliver 
bedre læger. For at vi kan blive bedst 
mulige læger i fremtiden og være klar 
på den udfordrende opgave, det kan 
være at være læge, skal vi sikre den 
bedst mulige studietid. Derfor har vi 
fokus på trivsel og vil fortsætte med 
det i det nye år. 
Det allerede igangsatte arbejde med 
nye reeksamenskurser til dem, som 
dumper, skal fortsættes. Dette giver 
tryghed i en ellers kaotisk oplevelse. 
Vores og Medicinerskabets men-
torordning er desuden med til at ska-
be tryghed og udvikle kompetencer i 
et trygt miljø af kvalificerede mentor-
er. 
Vi er desuden i gang med en proces, 
hvor vi arbejder med at finde ud af, 

VISIONER FOR FREMTIDEN
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hvordan vi bedst muligt er her for bach-
elorstuderende, da det for rigtig mange 
er en lang hård periode at komme igen-
nem og man bliver udfordret på mange 
punkter. 

De stærke initiativer, der er blevet start-
et op i dette foreningsår skal forankres 
i det kommende samtidig med, at vi 

gerne vil opnå de ovenstående ting. 
Vi glæder os til det kommende år og 
til at møde jer nye repræsentanter, der 
kommer med ind i den fedeste forening. 
Der kommer helt sikkert ny energi og 
mange nye ideer, og dem glæder vi os 
til at høre og føre ud i livet sammen med 
jer!

Katrine Bønnerup og  
Lotte Lindgreen Eriksen
Formand og næstformand, FADL Aarhus
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LOKALE BERETNINGER

ARRANGEMENTSUDVALGET

FADLs arrangementsudvalg står for et væld af lokale arrangementer. Det er f.eks. os 
der arrangerer gårdfest, generalforsamling, foredrag og meget meget mere. Det er et 
udvalg af social karakter, der sjældent agerer på FADLs mere politiske områder. Vi står 
både for arrangementer for alle FADL Aarhus’ medlemmer og for arrangementer for 
repræsentantskabet. 

For repræsentantskabet har vi i foreningsåret 2018/2019 arrangeret arbejdsweekend i 
februar, hvor repræsentanter fra både Aarhus og Aalborg deltog. Desuden har vi stået 
for de praktiske (og festlige) rammer til landsrepræsentantskabsmødet i marts. Her del-
tog repræsentanter fra både Aalborg, København, Odense og Aarhus. 

For alle medlemmer har vi i løbet af foreningsåret 2018/2019 uddelt morgenmad og kaf-
fe i medicinerhuset i december, maj og juni, hvilket som altid var hyggeligt! 
Af store arrangementer har vi afholdt FADLs årlige Gårdfest i maj. Festen var en stor 
succes med gratis pølser, fadøl, live-musik og god stemning. 
Derudover har vi arrangeret den nært forestående generalforsamling, som vi naturligvis 
også forventer bliver en succes. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen, hvis du overvejer at blive en del af det kom-
mende repræsentantskab og synes at FADLs arrangementsudvalg lyder som noget for 
dig. 

Kh Arrangementsudvalget! 

EJENDOMSUDVALGET

Ejendomsudvalget er et nystiftet udvalg, som overtager for det gamle “Medicinerlad-
en”-udvalg. Og sikke et 1. foreningsår, vi har haft! 
Det er omkring 50 år siden, at medicinstuderende for første gang kunne købe deres 
studiebøger i Medicinerladen. Ønsket fra FADL’s var, at vi som studerende under kyndig 
vejledning kunne købe gode studier bøger til favorable priser og dermed understøtte 
os som medicinstuderende. Medicinerladen har derudover leveret bøger til hospital-
er, praksisser, biblioteker og andre sundhedsfaglige grupper end medicinstuderende. 
Meget har imidlertid ændret sig siden Medicinerladen slog dørene op for første gang. 
Indholdet i undervisningen og måden vi lærer har ændret sig. Det har betydet, at vores 
forbrugsmønster i forhold til studiebøger og læringsmetoder også er ændret. Disse fak-
torer har påvirket bogbranchen som helhed, men også fagboghandler som Mediciner-
laden med følgende nedgang i salg. Medicinerladen er grundet flere år med underskud 
blevet udliciteret til FACTUM BOOKS, som vi allerede nu har et fantastisk samarbejde 
med. De står for bogsalget til medicinere i Århus og derfor fortsætter FADL’s lokaler 
stadig med at huse bogsalg. Samtidig oplever hjemmesiden et løft, så det bliver lettere 
at købe bøger og klinikudstyr med FADL-rabat over nettet. 

Ved at udlicitere Medicinerladen løber FADL ikke længere den økonomiske risiko, ved 
at drive en boghandel. Dette er fremadrettet FACTUM Books’ gebet. I samme omgang 
overdrages Medicinerladens værdipapirer og likvide midler, som udgør en værdi på ca. 
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3 millioner kroner, til FADL Aarhus.
500.000 kr. er i det forgangne foreningsår blevet brugt på at renovere medicinerladen. 
Vi har fået nyt køkken, ny læsesal og en masse nye møbler. Huset er blevet renoveret 
for jeres skyld. For FADLs medlemmer. Huset er jeres medlemshus og kan nu bruges til 
læsegruppemøder, foreningsaftener og hygge. 
Det har været et spændende arbejde, og vi er meget glade for at have opnået så 
meget, som vi har på blot et enkelt foreningsår. 

De bedste medlems-hilsner
Anne-Sofie, Jeppe og Nadia

FADL FONDEN (TIDLIGERE PARAGRAF 7)

Paragraf 7-udvalget har i dette foreningsår ændret navn til FADL Fonden for at navnet 
på udvalget i højere grad afspejler, hvad udvalget laver. Udvalget har den fornemme 
opgave at beslutte hvordan midlerne i §7-puljen skal fordeles imellem ansøgninger fra 
frivillige medicinske foreninger eller frivillige foreninger med tilknytning til medicin på 
AU. 
FADL-fonden har uddelt penge af to omgange i hhv. november 18 og april 19. Følgende 
foreninger er blevet tildelt penge i foreningsåret 2018/2019:

AU Helpline       Preclinic IMCC
FAM       PUST
GO Aarhus      SAKS
Idrætsmedicin ved AU    SAMS
IMCC Førstehjælp for folkeskoler   SATS Aarhus
Medicinerrevyen     Sexpressoen
Medicinerskabet     Social Sundhed Aarhus
Medicinsk Studenterforskning   SRS
Novigo      Stetoskopet
NSM       SØNHKS AU
OSM        Vikingnotes.com
PISA       

Tak for ansøgningerne og for et godt foreningsår! Vi ses til GF! 

Kærlig hilsen FADL Fonden

KURSUSUDVALGET

Kursusudvalget har det forgangne foreningsår haft gang i mange nye projekter. På sid-
ste års generalforsamling blev der efterspurgt flere tilbud til bachelorstuderende, og vi 
valgte derfor at oprette både reeksamenskurser i makroskopisk anatomi, mikroskopisk 
anatomi og fysiologi, samt et eksamensforberedende kursus i makroskopisk anatomi 
– Kurser vi har vægtet højt, og som vi er utrolig stolte af i FADL. Samarbejdet med 
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studiets studenterforeninger har vi ligeledes haft fokus på, og vi har det seneste år bl.a. 
afholdt kurser i samarbejde med SAKS, NSM og Nordisk Præklinik. 
I år har vi for første gang i FADLs historie afholdt et vellykket kursus om nonverbal 
kommunikation og tegnsprog i samarbejde med Danske Døves Landsforbund og Høre-
foreningen, og vi glæder os til at gentage dette kursus i efteråret.
Vi har mange spændende kurser på tegnebrættet, og hvis du tænker at kursusudvalget 
er noget for dig, glæder vi os til at byde dig velkommen. 

Har du en god ide til et spændende kursus eller samarbejde, vil vi altid gerne høre fra 
dig.
Tak for et godt foreningsår!

Kærlig hilsen
Tore, Nicholas, Helena, Mette og Mette

LOKALT MEDLEMSFORDELSUDVALG (MFU)

Lokalt MFUs hovedformål er at forhandle lokale medlemsfordele for FADL-medlemmer 
i Aarhus. Det kan for eksempel være fordele, som er med til at forsøde studielivet eller 
skabe mere samvær. 

I rep-året 2018-2019 har MFU sørget for at opdatere de medlemsfordele, som ligger på 
denne hjemmeside: http://fadl.dk/organisation/aarhus/medlemsfordele/, ved at kon-
takte alle samarbejdspartnerne og høre, om aftalerne stadig var aktuelle. Hjemmesiden 
er nu opdateret og viser, hvilke permanente fordele medlemmerne har adgang til. 
Desuden har vi forsøgt os med månedlige fordele til medlemmerne #FADLFordele 
(primært i starten af 2019). 
Udover dette har MFU i 2019 sørget for at medlemmerne kan købe personlige navne-
skilte til klinik for kun 25 kr. 

Vi ønsker jer en god GF! 

Kærlig hilsen 
Helena, Emma og Astrid
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NATIONALE BERETNINGER

HOVEDFORENINGSFORMANDEN

Foreningsåret 2018-2019 er gået og FADL er noget andet end det var da foreningsåret 
startede. Det er især vores valgte repræsentanter fra de fire studiebyer, der i FADLs nye 
højeste myndighed, Landsrepræsentantskabet, har lagt en fælles politik for de danske 
lægestuderende, som aldrig før. Det har affødt gode resultater, som alle os repræsent-
anter kan være stolte af og vi alle, som medlemmer, kan nyde godt af. Læs mere om 
resultaterne i udvalgenes respektive beretninger og i denne beretning. I studiebyerne 
er vi fortsat optaget af at vokse og med at blive et mere inddragende og engagerende 
fællesskab for endnu flere lægestuderende. 

ØKONOMI
Hovedforeningen har siden 2013 været igennem en årrække med større underskud, 
der forklares ud fra en kombination af faldende indtægter pga. faldende medlemstal 
og fortsat høje omkostninger for især lønninger og administration. I foråret 2017 tog 
repræsentanter i fællesskab helt afgørende skridt for at vende denne udvikling. Med ud-
gangen af 2018 viste resultaterne af disse hårde men afgørende beslutninger sig i fore-
ningens økonomi. I Hovedforeningen afsluttede vi 2018 med et overskud på ca. 635.000 
kr., modsat et underskud i 2017 på 235.000 kr. FADL Hovedforeningen er ikke en  
pengetank og at generere overskud er ikke et formål i sig selv for FADL. Men det er 
vigtigt at holde fast i, at FADL genopbygger den egenkapital der er svundet ind mel-
lem 2013 og 2017 for at være rustet til dårligere tider. Derfor har vi også brug for at 
fortsætte med at opbygge egenkapitalen i de kommende år. For 2019 regner vi med 
et overskud i samme størrelsesorden, som for 2018. Tilmeld har vi kunnet indfri en del 
gældsforpligtigelser, som vores strejkekasse havde til FADL Hovedforeningen. Det 
bidrager yderligere til en konsolidering af egenkapitalen. Således er vi med til at færdig-
gøre fundamentet for en bæredygtig organisation, der er økonomisk slagkraftig og klar 
til at kæmpe vores fælles sag.

Udover driftsregnskabet af sekretariatet bestyrer FADL Hovedforeningen også fire 
andre regnskaber. Herunder strejkekassen, to forskellige puljer til kurser og en pulje til 
videreuddannelse af FADL-repræsentanter. Vores kursusregnskaber er i balance, alle 
pengene bliver brugt til at afholde gode kurser for lægestuderende i de fire studiebyer 
og for repræsentanterne i FADL. Der udestår dog fortsat et arbejde i at reorganisere 
administrationen af kursusregnskaberne til gavn for især studiebyerne vest for Store-
bælt, et arbejde vi tager fat på i 2019-2020. 

Strejkekassen er kommet i balance igen. For 2018 afsluttede vi med et mindre under-
skud på 23.000 kr. - en forbedring på ca. 200.000 kr., sammenlignet med 2017. I 2019 
er det lykkedes os at omlægge låntagningen i strejkekassen. Det betyder en dramatisk 
reduktion i udgifter til et gammelt renteswap-lån og etableringen af et nyt, lavrisikolån. 
Vi benyttede lejligheden til at optage et lån i en størrelsesorden der gav mulighed for 
at afvikle interne gældsforpligtigelser, der i sidste ende er medvirkende til en yderlig-
ere konsolidering af egenkapitalen i FADL Hovedforeningen og en yderligere reduceret 
omkostningsbyrde for lån samlet set.

SEKRETARIATET
Siden 2017 år har vi satset mere på en kerne af fastansatte medarbejdere fordelt over 
hele landet, som i stigende grad bakkes op af fleksible studentermedhjælpere. Denne 
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ændring gør driften væsentlig mere økonomisk ansvarlig, mens der samtidig er en klar-
ere ledelsesstruktur og opgavefordeling. Kort fortalt løser vi opgaver hurtigere og mere 
effektivt for et væsentligt mindre beløb. I 2019 har vi besluttet os for at ensrette ledel-
sesstrukturen således, at det fremadrettet, som udgangspunkt, kun er FADL Hovedfore-
ningen der ansætter alle vores dygtige medarbejdere, der fortsat er placeret i landets 
forskellige studiebyer. Dermed tager vi det næste, rigtige skridt til en endnu slankere og 
mere effektiv organisation.

På vegne af alle vores repræsentanter og frivillige kan jeg sige, at vi er glade for vores 
dygtige medarbejders store indsats for landets lægestuderende. Tusind tak for jeres 
store indsats! Et vidnesbyrd for de stærke kompetencer iblandt vores medarbejdere er 
bl.a. at FADL Hovedforeningens direktør, Erik Harr, vandt Danmarks Journalistforbunds 
pris for ”årets leder 2019” og at vores forhandlingsleder, Klaus Pedersen, har udgivet 
grundbogen ”Lægestuderendes Arbejdsret”. 

ORGANISATIONEN
Som formand for Hovedforeningen er min opgave at inspirere til, støtte og synk-
ronisere det gode arbejde vores frivillige laver på tværs af landet. I 2018 reformerede 
vi strukturen i FADL Hovedforeningen og gjorde det forum der samler alle landets 
FADL-repræsentanter, Landsrepræsentantskabet, til den øverste myndighed i fore-
ningen. Nu mødes landsrepræsentantskabet tre gange årligt for at lægge de store, 
politiske linjer for FADL. Her afholder vi også FADL Akademiet, som er en grundlæg-
gende indføring i FADL og en treårig lederuddannelse, hvor man for hvert år kan mel-
de sig på et af tre hovedspor; kommunikation og retorik; lobbyisme og interessevare-
tagelse; ledelse og organisation. 
Den nye struktur har styrket demokratiet i FADL og gjort det nemmere for den enkelte 
repræsentant at tage initiativ til, eller være en aktiv medspiller, når ny politik bliver til 
eller eksisterende politik bliver set kritisk efter i sømmene. Vi justerer fortsat på den 
måde vi diskuterer og beslutter politik, men er på en god vej til at FADL, i overvejende 
grad forstår sig selv som et fællesprojekt af alle landets lægestuderende.

Derfor har vi også arbejdet ihærdigt og grundigt med rammerne for sammenspillet 
mellem repræsentanter og sekretariatet og den tilhørende økonomi. Indtil i år var der et 
utal af vedtægter, cirkulærer, kontrakter og samdriftsaftaler der ordnede sammenspillet 
mellem studiebyerne og Hovedforeningen. Det har vi lavet om på. Nu er der én aftale 
der indeholder det hele. Fra et væld af forskellige systemer og aftaler er vi kommet 
til ét, gennemskueligt og solidarisk system, der sikrer en bæredygtig fremtid for hele 
FADL. 

TO POLITISKE SAGER
Jeg vil benytte lejligheden til at henlede opmærksomheden på to historier, der viser 
hvorfor det er vigtigt, at vi, som fremtidens læger, står sammen og bakker hinanden op 
igennem FADL. 

Sagen om den annullerede transportrefusion for lægestuderende i klinikophold har 
spredt store ringe i de politiske vande i Danmark fra forelæsningssalene på de fire 
lægeskoler hele vejen til den daværende statsminister. FADL opnåede en lovændring, 
der muliggør at alle landets lægeskoler nu igen refunderer de transportudgifter vi 
lægestuderende har ved vores obligatoriske klinikophold. Aalborg Universitet ville 
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fortsætte med en refusionsordning uden egenbetaling. Efter en koncentreret indsats 
af repræsentanter fra hele landet og et vedvarende pres har Aalborg Universitet netop 
meddelt at ville indføre en refusionsordning uden egenbetaling. FADLs mål har været 
at alle landets lægestuderende modtager transportrefusion fra efterårssemesteret 2019 
uden egenbetaling. Det mål har vi nået. Men refusionsordningerne er ikke perfekt alle 
steder. Derfor er FADL fortsat på bolden.

For første gang i FADLs nyere historie udkom vi i 2018 med et stort politisk udspil - 
#fremtidens-læger. Udspillet blev udarbejdet af medlemmer og repræsentanter igen-
nem flere høringsrunder og store diskussioner. Udspillet er de lægestuderendes bud på 
hvad der skal gøres for fremtidens læger – fra vugge til krukke – fra studiestart til spe-
ciallægeanerkendelse. Udspillet giver os konkret afsæt og mandat til at tage de større 
uddannelses- og sundhedspolitiske diskussioner, der er så afgørende for vores fremtid 
som læger i Danmark. Tilbagemeldigerne har været særdeles positive og flere element-
er af udspillet er blevet implementeret i lovgivning siden. 

Begge historier viser, at FADL er blevet en endnu mere etableret spiller på den uddan-
nelses- og sundhedspolitiske scene. Det står klart, at FADL er i stand til både at reagere 
hurtigt på udefra-kommende udfordringer og sætte dagsordener selv. 

FREMTIDEN
FADL Hovedforeningen er stillet bedre op til at klare fremtidens udfordringer end sid-
ste år. Sekretariatet er samspillet og effektivt, vores økonomi for næste år giver igen 
overskud og vi nærmer os en stabil og tilstrækkelig egenkapital. Vi er flere hoveder, der 
aktivt medvirker til at beslutte, lave politik, forhandle overenskomster og forsikringer. Vi 
er blevet mere demokratiske, mere slagkraftige og en lidt mindre kompliceret organisa-
tion, der er nemmere til at forstå for repræsentanter og medlemmer.

FADL har lanceret et nyt udspil for at sætte fokus på de lægestuderendes kompetencer 
og det enorme potentiale der ligger i at ansætte flere lægestuderende til at afhjælpe 
manglen af sundhedsprofessionelle til at løse både sygeplejefaglige og lægefaglige 
opgaver. Vi arbejder på endnu mere ny politik på vegne af fremtidens læger, vil sætte 
meget mere fokus på studenterforskernes vilkår i Danmark og har blikket rettet mod de 
kommende overenskomstforhandlinger. Selvfølgelig arbejder vi også på endnu bedre 
forsikringer og tilbud. Og vi fortsætter med at have et stærkt fokus på vores kerneop-
gave, der er at skabe og sikre kompetenceudviklende studiejobs til lægestuderende i 
hele landet. 
Men vi er også udfordret af det høje gear vi kører i. Vi kræver meget af vores 
repræsentanter og hvis vi vil fortsætte med at forbedre kvaliteten af FADL-medlemska-
bet, er vi nødt til at være endnu flere der bidrager aktivt til arbejdet eller organisere os 
på en smartere måde. Det og meget mere arbejder vi på.

Tusind tak fordi du er medlem i FADL og bakker op om vores fælles sag. Jeg håber at 
beretningen har vakt interesse for at blive frivillig i FADL – vi har brug for dig.

Claas Johannsen
Formand, FADL Hovedforeningen 
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UDDANNELSESPOLITISK UDVALG (UPU)

Endnu et foreningsår er gået og hvilket et. Der har som altid i UPU været arbejdet for at 
forberede og lægge fokus på god uddannelse for de studerende. 
Årets fokuspunkter har været flere. Først og fremmest blev der oprettet ’klinikprisen’ 
hvor i som medlemmer havde muligheden for, at nominerer en afdeling som havde givet 
jer et særligt godt ophold under uddannelsen. Dette var en stor succes med mere end 
30 nominerede afdelinger. Dette blev gjort for at sætte uddannelsen, og det at give et 
godt læringsmiljø i klinikken, i højsædet. 
Studieundersøgelsen blev i 2019 også gentaget. Denne nu i en mere valideret version, 
i forhold til trivsel/mistrivsel, samt et øget fokus på studenterforskning. Tusinde tak til 
alle der har deltaget i denne, i giver os muligheden for at lægge fokus de steder, hvor 
det synes mest nødvendigt. Arbejdet med at tage denne ’med i byen’ og snakke med 
interessenter herom er i gang, og kommer kun til at blive ved. Der er desuden lavet 
både nationale såvel som lokale rapporter, der vil blive tilgængelige, således at i selv 
kan se, hvordan det står til hos jer, og på landsplan.
Arbejdet politisk kan godt virke diffust og svært at gennemskue, men jeg kan garant-
ere jer for at FADL har været der, både i form af samlede FADL og i form af UPU, hvad 
end der har skulle diskuteres Transportsagen, #fremtidenslæger eller noget helt andet. 
Det kan vi fordi vi er mange. Mange engagerede og mange medlemmer, så tusinde tak 
for det. Ligeledes en opfordring til at blive ved med at stå sammen, så vi fortsat har en 
stemme, alle sammen. 

Med venlig hilsen 
William Wendler, formand uddannelsespolitisk udvalg.

OVERENSKOMSTUDVALGET (OU)

Foreningsåret for Overenskomstudvalget 18/19 har i stor stil båret præg af OK18. Gen-
nem forhandlingerne fik FADL følgende krav igennem:
• Nyuddannede sygeplejevikarer kan få gratis hepatitis A+B vaccine efter 1. april 2019.
• FADL kan bruge ekstra 11.000 kr. til fagrelevante kurser for medlemmerne.
• Holdtillægget stiger ca. 45 kr. pr. døgn fra 1. april 2019.
• Bedre muligheder for at FADL kan forhandle ekstra transportdækning ved SPV- 

arbejde uden for universitetsbyerne.
• Generel lønstigning på mindst 6,81 pct. Frem til 2021. 

De krav FADL fik igennem, som der skulle arbejdes videre med i foreningsåret, var især 
kravet om hepatitisvaccinen og kravet om bedre transportdækning. 
Det vi især har arbejdet videre med i Overenskomstudvalget, har været at sikre os at de 
nyuddannede sygeplejevikarer ville få det første stik. Derudover har Overenskomstud-
valget arbejdet sammen med det nationale Medlemsfordelsudvalg for at få en bedre 
rabataftale på vacciner, så det ville være billigere for FADL’s medlemmer at få andet og 
tredje stik. 



Foreningen af Danske Lægestuderende
Aarhus Kredsforening

Generalforsamling 2019

17 FADL | Nørre Allé 32 | 8000 Aarhus C |

Transport
I forhold muligheden for at forhandle bedre transportdækning for sygeplejevikarer 
sendte FADL et brev ud til samtlige Hospitalsdirektører i landet for at høre om de ville 
være med til at lave lokale transport aftaler med FADL. Tilbagemeldingen var varieret, 
og vores videre kontakt med forskellige regionsråd viste at de færreste var interesseret i 
at lave lokalaftaler på perifere hospitaler. 
Overenskomstudvalget satte derfor sit fokus på at fremme udbredelsen af hold i region 
vest sammen med Lægevikargruppen og Arbejdsmarkedspolitisk udvalg. Der er blevet 
oprettet få hold i Vestdanmark, men Overenskomstudvalget arbejder fortsat videre med 
dette projekt. 

Herlev-Østerbro Sagen
Overenskomstudvalget har haft en række juridiske sager oppe og vende. Den største og 
mest kendte af dem drejer sig om Herlev-Østerbro-sagen. Det drejer sig om et forsk-
ningsprojekt hvor flere medicinstuderende arbejdede som forskningsassistenter. FADL 
mener at det arbejde som de medicinstuderende udførte, hørte under SPV/VT-overen-
skomsten. Overenskomstudvalget besluttede derfor at tage de ansvarlige for forskning-
sprojektet i arbejdsretten, hvor en højesteretsdommer skulle beslutte om FADL eller for-
skningsprojektet havde ret i deres sag. Det endte desværre med at FADL tabte sagen, 
da højesteretsdommeren ikke mente, at det var nødvendigt at være medicinstuderende 
for at kunne udføre de gældende arbejdsopgaver. 
Overenskomstudvalget har derfor arbejdet videre med den overenskomstpolitiske 
gråzone som vi nu engang kalder forskning. Et ekstra udvalg er blevet oprettet for at 
undersøge hvilke muligheder FADL har for at forbedre forholdende for medicinstuder-
ende der arbejder med forskning på den ene eller den anden måde. 
Overenskomstudvalget vil gerne sige tak for et godt foreningsår og vi glæder os til at 
arbejde videre i det næste.

Kaare Stolt, Formand for Overenskomstudvalget

NATIONALT MEDLEMSFORDELSUDVALG (MFU)

Forsikring
Forsikringsordningen med Tryg har i det seneste år været velfungerende med stabile 
tal i antal forsikringstagere. Vi har således her i midt september 3753 forsikringstagere i 
forhold til 3775 sidste år. 
Vi afholdte ligeledes et fint arrangement for medarbejdere og interesserede repræsent-
anter i starten af maj, hvor folk blev klædt godt på til at formidle forsikringen til med-
lemmer og medstuderende. 

Kittelkort
Kittelkort er fortsat en populær medlemsfordel som vi gentrykte i foråret med 2500 
kittelkort. Desværre for FADL, valgte de oprindelige kreatører af kittelkortene at ind-
stille arbejdet i starten af foråret grundet travlhed som nyuddannede læger. Vi har i den 
forbindelse sendt det ud til medlemmerne, at man både kan komme med gode idéer 
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til nye kittelkort samt efterspurgt folk som var interesserede i at lave disse. Vi har i den 
forbindelse fået henvendelse fra mere end 15 medlemmer med gode idéer samt lyst til 
at prøve kræfter af med at lave et kittelkort.  

De 39 specialer
I starten af foreningsåret fik vi gentrykt ’De 39 Specialer’ uden ekstra omkostning for 
FADL. Udgifterne blev dækket gennem sponsorater i det trykte format. Samtidig blev 
bladet opdateret med det nyeste speciale, akutmedicin, interviews med hospitalerne 
samt de nyeste tal om hoveduddannelsesstillinger.

Det kommende foreningssår
Det kommende foreningssår byder på flere spændende udfordringer. Dels har man 
valgt at omlægge MFUs ansvarsområder, så i stedet for at fokusere på store nationale 
konstante medlemsfordele så skal MFU fokusere på mere kampagneorienterede tilbud. 
Samtidig skal samarbejdet med de lokale medlemsfordelsudvalg gøres tættere.
Derudover har man valgt at omlægge Maj-kampagnen til i stedet at bestå af, at én af 
FADLs medarbejdere står og fortæller om deres arbejde på universiteterne i hele lan-
det. De nationale feltkontors formål er at styrke FADLs synlighed indenfor politik, jura/
forhandlinger, forsikringer og kontante fordele. En inspiration som er hentet fra Odens-
es feltkontorer med Bettina Kallehauge.
Sidst, men ikke mindst markerer 2020 det sidste år af vores nuværende forsikringsaftale 
med Tryg, og vi skal i den forbindelse genforhandle kontrakten. Så hvis du har ting som 
du ønsker kunne være bedre, må du endelig skrive til mfu@fadl.dk. 

På vegne af Det Nationale Medlemsfordelsudvalg
Tobias Berg, Formand

LÆGEVIKARGRUPPEN (LVG) 

Dette foreningsår har for lægevikargruppen båret præg af omskiftelse, da en stor 
mængde af faste medlemmer i lægevikargruppen er blevet læger. Det er naturligt, at 
vores arbejdsproces varierer meget år for år og sag for sag. Derfor har vi hvert foren-
ingsår næsten altid nogle større projekter, der er forløbet over flere år og nogle mindre 
vi får i løbet af året og afslutter i samme år.
Af de hurtige projekter kan tre nævnes, først er FADLs lille røde blevet omdøbt og op-
dateret med nye interviews og en beskrivelse af holdstruktur. Med det nye navn “FADLs 
guide til lægevikarer” er hæftet ment både som information til de studerende, men 
også som reklame studerende kan tage med til afdelinger de ønsker ansættelse på. 

Næst har vi i foråret til glæde for studerende i alle de store byer, fået stablet et akut-
modtagelseskursus på benene for de midler der, næsten altid, kommer efter en succes-
fuld overenskomstforhandling. Og sidst men ikke mindst har lægevikargruppen oplevet 
en væsentlig øget efterspørgsel efter lægevikarhold - særligt i Vestdanmark. Indenfor 
de seneste måneder har lægevikargruppen indgået 3 lokalaftaler og fornyet 1 aftale. Der 
er særligt bud efter lægevikarhold til akutfunktioner hvor lægestuderende fungerer som 
forvagter.
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Af langvarige projekter kan implementeringen af simulationsoverenskomsten, Boligsa-
gen i Region Sjælland og AKUT-midlerne nævnes. Efter ikrafttræden af simulationsove-
renskomsten med RLTN i oktober 2018 er det indtrykket, at implementeringen er sket til 
de ansatte medlemmers generelle tilfredshed. Nogle steder har der dog lydt en vis kritik 
fra de simulationsansatte medlemmer af de ændringer overenskomsten har medført ift. 
de tidligere forhold. Generelt har tilgangen dog været, at “det koster noget”, at opnå 
sikkerhed for løn og arbejdsvilkår igennem en overenskomst. 

Boligsagen i Region Sjælland, startet i 2015, bunder i at regionen har fulgt en praksis 
hvor lægevikarer blev anbragt i værelser som efterfølgende medførte indberetning 
til Skat. Indberetningen var baseret på at værelserne blev vurderet til at have en hø-
jere markedsværdi end det lægevikarerne betalte for værelset efter lægevikaroveren-
skomsten. Lægevikargruppen indleder en større sag med påstand om bod til FADL og 
godtgørelse til de berørte medlemmer fordi Region Sjælland har brudt lægevikarover-
enskomsten ved ikke at indsætte oplysninger om boligen i lægevikarernes ansættelses-
beviser. 

AKUT-midlerne, eller “midler fra amter og kommuner til fagforeningernes udvikling af 
tillidsrepræsentanter” er efterhånden en gammel sag fra 2017, hvor FADL blev mødt 
med et tilbagebetalingskrav på lidt over 600.000 kr., da vi i de sidste 20-25 år har fået 
midler udbetalt til udvikling og uddannelse af jeres repræsentanter i FADL. FADL gjorde 
indsigelser mod kravet og indtil videre har Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN 
- FADLs arbejdsgivermodpart) ikke gentaget kravet. Ved sidste overenskomstforhan-
dling har vi desuden fået forhandlet ind, at midlerne er berettiget, således at det ikke 
skal koste medlemmerne yderligere. 

I støbeskeen for næste foreningsår skal vi til at gå i gang med kravindsamlingen til 
næste overenskomst, samt drøfte på tværs af FADL hvorvidt vi skal arbejde mod en 
fremtidig overenskomst for forskning. Det vil derfor være en stor hjælp at få jeres inputs 
når vi sender et spørgeskema ud i løbet af næste år. 

Per Lund Petersen 
Formand for Lægevikargruppen

UNIVERSITETSANSATTES UDVALG (UAU)

Endnu et år er gået og for Universitetsansattes Udvalg har det været et spændene år. 

Foreningsåret 2018-19
2018 har været et roligt år for universitetsansattes udvalgs vedkommende. Der har 
været få sager inden for området gældende vores medlemmer, fælles for disse har 
været at de kunne løses med kommunikation og rådgivning. Derudover har der været 
brugt arbejdstid på relationen til HK, (læs nedenfor). 
Internt i udvalget har der været god moral og en følelse af at arbejdsbyrden og proble-
mer små som de har været, har været håndteret professionelt og hurtigt. 
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Fredstid i overenskomstsammenhæng
OK18 har spøget lidt i kulissen – og det blev først i det tidlige forår muligt at få udlev-
eret og godkendt den endelige aftale efter at Moderniseringsstyrelsen havde brugt et 
år på at renskrive og underskrive, men med får rettelser blev den godkendt og under-
skrevet. 

Samarbejdspartnere
De universitetsansattes udvalg har haft fast deltagelse hos Studenteransattes Lands-
forbund (SUL) ca. hvert andet bestyrelsesmøde, og relationen er som altid stærk. Det 
har været en prioritet at videreføre relationen mellem SUL og FADL og ét særligt ud-
valgsmedlem har været med og er blevet introduceret. Akademikernes Hovedorgani-
sation (AC) har haft travlt med implementeringen af OK18, hvorfor der har været færre, 
men længere møder med dem, men dette forventes ikke overgående til det kommende 
foreningsår. 

Samarbejde med HK
Midt i foreningsåret valgte vi at rette kontakt til HK Stat mhp genoplivning af en gam-
mel grænseaftale. Kommunikationen er blevet ført uden indblanding fra vores jurist, af 
strategiske årsager og dette har ledt til et møde i løs ånd og med god stemning. Der er 
lovet en forhandlingsproces i det kommende foreningsår samt et møde med HKs fælles 
tillidsrepræsentanter for at lave den bedst tænkelige aftale for begge parter.

Foreningsåret 2019-20
Der skal lyde en opfordring til alle studiebyer om at tage del i arbejdet i de Universitet-
sansattes udvalg og for vores medlemmer på overenskomsten. Viden og relationer en 
uvurderlig ressource, som ikke kan erstattes. Arbejdet ligger i hovedstadsområdet og 
det er derfor forventeligt at rejsetiden kan reducere incitamentet for deltagelse i ud-
valgsarbejdet, forståeligt nok. Der lægges derfor op til at der i de øvrige studiebyer op-
stilles udvalgsmænd og kvinder med et godt integreret netværk i de studenteransatte, 
som ville kunne bistå i arbejdet på konsulentbasis. Skulle man mod tidligere erfaringer 
have lyst til at tage del i arbejdet og tage turen til hovedstaden eller deltage via Skype 
vil dette modtages med kyshånd.

Med venlig hilsen

Mads Koch
Formand for Universitetsansattes Udvalg

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK UDVALG (APU)

Foreningsåret 2018-2019 har været et godt, men udfordrende år for arbejdsmarkeds 
politisk udvalg. I APU har vi igen i år forsøgt at arbejde for jobmuligheder vest for 
Storebæltsbroen samt at undersøge muligheden for flere jobmuligheder for medlem-
mer på bachelordelen. 
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Vi startede foreningsåret ud med en masse gode ideer til nye projekter. En af disse 
ideer, var muligheden for lægevikarhold i Nordjylland, primært i Thisted. Arbejds-
markedspolitisk udvalg var indover projektet i starten, men hurtigt gik arbejdet videre 
til Lægevikargruppen, der har taget projektet godt videre. 

En anden idé vi arbejde med i Arbejdsmarkedspolitisk udvalg, var at gøre større brug 
af studerende på retsmedicinske institutter, især i København. Tanken var fra start at 
undersøge muligheden for, at gøre større brug af dette i København men også at spre-
de arbejdet til henholdsvis Odense, Aarhus og Aalborg. Vi startede ud med kontakt til 
København, der dog desværre ikke var interesserede i at gøre større brug af studeren-
de i deres arbejde. Det vurderes at der stadig er mulighed for at opsøge arbejdet i de 
andre studiebyer i det kommende foreningsår. 

En anden jobmulighed vi har haft store ambitioner for i APU, er muligheden for at sende 
studerende til Grønland og Færøerne med henblik på arbejde som Sygeplejevikarer i 
korte ophold. Dette vil give mulighed for også at skabe arbejde til medlemmer på lavere 
semestertrin og kan bredes ud i alle 4 universitetsbyer. Vi har en kontakt i Grønland, 
men der er behov for mere tid til planlægning da det er en opgave af større karakter. 
Projektet har mange muligheder, og skal derfor også videreføres til næste foreningsår. 

Af andre projekter vi har arbejdet med i Arbejdsmarkedspolitisk udvalg i år, er 
muligheden for at få startet stikkerhold i primært Aarhus. Der er i København en stor 
tradition for at bruge medicinstuderende som blodprøvetagere under Sygepleje-
vikaroverenskomst. Dette er en god mulighed fordi det giver arbejde til studerende på 
bacheloren. Derfor ser vi det i APU som en mulighed der skal forfølges. Vi har derfor 
undersøgt hvordan de forskellige stikkerhold arbejder i de byer hvor det kører og ud 
fra dette vil der blive taget kontakt til forskellige afdelinger på Skejby hospital, for at 
klarlægge om der er grobund for at starte hold i Aarhus. En udfordring vi møder her, 
er dog, at man i region Midtjylland ikke har samme tradition for at bruge studerende 
i holdstruktur, hvilket gør, at der her i højere grad bliver brugt andre studerende til at 
varetage denne funktion, og som kan konkurrere på os i forhold til løn. Det er dog et 
projekt vi stadig tror på og fortsat vil lægge kræfter i. 

Der har i Arbejdsmarkedspolitisk udvalgs regi tidligere været arbejdet med ideen om 
at bruge tosprogede medicinstuderende som tolke i sundhedsvæsnet. En idé vi synes 
har masser af potentiale, da de medicinstuderende kan bidrage til tolkningen med et 
dybere forståelsesgrundlag. For nuværende har vi taget kontakt til tolkebureauer og 
afventer svar inden vi skal undersøge interessen blandt vores medlemmer. Vi tror på, at 
det kan blive et godt projekt, der både giver mulighed for arbejde vest for Storebælt 
samt for bachelorstuderende, og derfor falder godt ind i Arbejdsmarkedspolitisk ud-
valgs målsætninger for foreningsåret. 

Som de seneste år har der i APU også i dette foreningsår igen været interesse i at få 
de Praktiserende Lægers Organisation i dialog med henblik på at lave en overenskomst 
for medicinstuderende ansat i almen praksis. Der har dog været meget sparsomt med 
tilbagemeldinger, og vi må nok sande, at det stadig ikke er i den umiddelbare fremtid 
at dette kommer til at ske. Vi vil dog forsat altid være åbne for dialog med de Praktiser-
ende Lægers Organisation, og vil også i næste foreningsår afsøge mulighederne for 
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hvordan vi bedst åbner denne dialog. 

Året i Arbejdsmarkedspolitisk udvalg har altså bud på flere udfordringer, men har også 
skabt grobund for flere gode projekter som skal videreføres til det nye foreningsår. Vi 
har i året været ramt af medlemsfrafald i udvalget og håber derfor på, at vi i 2019/2020 
vil skabe et Arbejdsmarkedspolitisk udvalg med en masse nye kræfter, der kan være 
med til at videreføre de igangsatte projekter. 

Johanne Emilie Dornonville de la Cour
Formand, Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg 
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VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG - BILAG 1

REGNSKABSÅRET

§ 5 stk. 1 nuværende:
Aarhus Kredsforenings regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Revision foretages af 2 
kritiske revisorer samt en statsautoriseret eller registreret revisor, der alle vælges på 
generalforsamlingen, sidstnævnte efter indstilling fra repræsentantskabet.

§ 5 stk. 1 ønskes ændret til:
Aarhus Kredsforenings regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Revision foretag-
es af 2 kritiske revisorer samt en statsautoriseret eller registreret revisor, der alle vælges 
på generalforsamlingen, sidstnævnte efter indstilling fra repræsentantskabet.

GENERALFORSAMLING INDKALDELSE

§ 12 stk. 2 nuværende:
Datoen for den ordinære generalforsamling skal offentliggøres i Acuta senest 6 uger før 
selve afholdelsen med opfordring til at fremkomme med dagsordenspunkter, herunder 
eventuelle ændringsforslag til vedtægter senest 4 uger før generalforsamlingen. Dag-
sordenspunkter fra medlemmer skal formuleres skriftligt og være Aarhus Kredsforening 
i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling for at kunne blive behand-
let på denne. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt, pr. brev eller mail til 
samtlige medlemmer senest en uge før denne finder sted. Indkaldelsen skal indeholde 
sted, tidspunkt, dagsorden samt information om bilag. Disse bilag, herunder Aarhus 
Kredsforenings beretninger, regnskab og eventuelle ændringsforslag til vedtægter, skal 
være tilgængelige på FADL’s hjemmeside samt på Aarhus Kredsforenings sekretariat 
senest en uge før generalforsamlingen.

§ 12 stk. 2 ønskes ændret til:
Datoen for den ordinære generalforsamling skal indkaldes via mail til alle medlemmer 
senest 6 uger før selve afholdelsen med opfordring til at fremkomme med dagsorden-
spunkter, herunder eventuelle ændringsforslag til vedtægter, senest 4 uger før gener-
alforsamlingen. Dagsordenspunkter fra medlemmer skal formuleres skriftligt og være 
Aarhus Kredsforening i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling for at 
kunne blive behandlet på denne. En uge inden generalforsamlingen udsendes alle bilag, 
herunder Aarhus Kredsforenings beretninger, regnskab og eventuelle ændringsforslag 
til vedtægter.

SAMDRIFT OPSIGELSE

§ 9 stk. 4 nuværende:
Forslag om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun besluttes, hvis 2/3 af 
samtlige repræsentantskabsmedlemmer stemmer for.

§ 9 stk. 4 ønskes ændret til:
Forslag om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt opsigelse af samdrifts-
aftale med FADLs Hovedforening kan kun besluttes, hvis 2/3 af samtlige repræsentant-
skabsmedlemmer stemmer for.
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MEDICINERLADEN
§ 2 stk. 1 nuværende
Aarhus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og 
faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen under Aar-
hus Kredsforening. Endvidere forestår Aarhus Kredsforening driften af medlemsbladet 
“Acuta”, driften af Aarhus Kredsforenings ejendom og yder i øvrigt støtte til almenny-
ttige formål indenfor sociale, kulturelle og sundhedsmæssige områder. Aarhus Kreds-
forening er tillige medejere af FADL’s Forlag.

§ 2 stk. 1 ønskes ændret til:
Aarhus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og 
faglige interesser og yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen under 
Aarhus Kredsforening. Endvidere forestår Aarhus Kredsforening driften af medlemsbla-
det “Acuta”, driften af Aarhus Kredsforenings ejendom og yder i øvrigt støtte til almen-
nyttige formål indenfor sociale, kulturelle og sundhedsmæssige områder. Aarhus Kreds-
forening er tillige medejere af FADL’s Forlag.

§ 5 stk. 3 nuværende:
Aarhus Kredsforenings midler forvaltes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet 
har ansvaret for udarbejdelse og vedtagelse af årlige budgetter for Aarhus Kredsforen-
ings drift, samt at påse overholdelsen af disse. Med hensyn til budgetposter vedrørende 
støtte af almennyttige formål (§ 7, stk.1-2) og parlamentarikerkompensation (§ 10, stk.1) 
skal disse indstilles til og vedtages af generalforsamlingen. Dette sker 1 gang årligt. 
Medicinerladens Bestyrelse har ansvaret for, at der udarbejdes årlige budgetter, kvar-
talsregnskaber og årsregnskab, jf. Medicinerladens vedtægter. Budget for den samlede 
forenings- og virksomhedsdrift skal forevises generalforsamlingen til orientering.

§ 5 stk. 3 ønskes ændret til: 
Aarhus Kredsforenings midler forvaltes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet 
har ansvaret for udarbejdelse og vedtagelse af årlige budgetter for Aarhus Kredsforen-
ings drift, samt at påse overholdelsen af disse. Med hensyn til budgetposter vedrørende 
støtte af almennyttige formål (§ 7, stk.1-2) og parlamentarikerkompensation (§ 10, stk.1) 
skal disse indstilles til og vedtages af generalforsamlingen. Dette sker 1 gang årligt. 
Medicinerladens Bestyrelse har ansvaret for, at der udarbejdes årlige budgetter, kvar-
talsregnskaber og årsregnskab, jf. Medicinerladens vedtægter. Budget for den samlede 
forenings- og virksomhedsdrift skal forevises generalforsamlingen til orientering.

§ 5 stk. 6 nuværende:
Ansættelser og afskedigelser af personale i Medicinerladen forestås af Medicinerlad-
ens Bestyrelse, jf. Medicinerladens vedtægter. Ansættelser og afskedigelser af Aarhus 
Kredsforenings øvrige ansatte forestås af repræsentantskabet i henhold til de udarbejd-
ede retningslinier herfor.

§ 5 stk. 6 ønskes ændret til:
Ansættelser og afskedigelser af personale i Medicinerladen forestås af Medicinerlad-
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ens Bestyrelse, jf. Medicinerladens vedtægter. Ansættelser og afskedigelser af Aarhus 
Kredsforenings øvrige ansatte forestås af repræsentantskabet i henhold til de udarbejd-
ede retningslinier herfor.

§ 9 stk. 7 nuværende:
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger repræsentantsk-
abet Medicinerladens bestyrelse, der med repræsentantskabet som overordnet myn-
dighed udgør Medicinerladens ledelse (jf. Medicinerladens vedtægter).

§ 9 stk. 7 ønskes ændret til:
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger repræsentantsk-
abet Medicinerladens bestyrelse, der med repræsentantskabet som overordnet myn-
dighed udgør Medicinerladens ledelse (jf. Medicinerladens vedtægter).

§ 10 stk. 2 nuværende:
Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Aarhus Kreds-
forening, herunder formands- og kassererarbejde samt opgaver vedr. Medicinerladen. 
Det er en forudsætning, at arbejdet enten kun kan udføres af en parlamentariker, eller 
at opgaven på anden vis ville have kostet Aarhus Kredsforening penge. Desuden kan 
der ydes kompensation for ekstraordinært udvalgsarbejde med relevans for Aarhus 
Kredsforenings drift. Nærmere retningslinjer for ansøgning om parlamentarikerkompen-
sation fastsættes i “Retningslinjer for parlamentarikerkompensation”, der vedtages af 
repræsentantskabet i enstemmighed og godkendes af generalforsamlingen.

§ 10 stk. 2 ønskes ændret til:
Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Aarhus Kreds-
forening, herunder formands- og kassererarbejde samt opgaver vedr. Medicinerladen. 
Det er en forudsætning, at arbejdet enten kun kan udføres af en parlamentariker, eller 
at opgaven på anden vis ville have kostet Aarhus Kredsforening penge. Desuden kan 
der ydes kompensation for ekstraordinært udvalgsarbejde med relevans for Aarhus 
Kredsforenings drift. Nærmere retningslinjer for ansøgning om parlamentarikerkompen-
sation fastsættes i “Retningslinjer for parlamentarikerkompensation”, der vedtages af 
repræsentantskabet i enstemmighed og godkendes af generalforsamlingen.

§ 13 stk. 1 nuværende:
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
2. Udpegning af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening, Mediciner-
laden og ACUTA til godkendelse.
4. Hovedforeningens beretning til orientering.
5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om fremtidigt arbejde.
8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
– Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
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– Fastsættelse af rammebeløb til § 7-puljen.
– Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Valg af kritisk revisor for 2-årig periode, samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jvf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.

§ 13 stk. 1 ønskes ændret til:
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
2. Udpegning af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening, Mediciner-
laden og ACUTA til godkendelse.
4. Hovedforeningens beretning til orientering.
5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om fremtidigt arbejde.
8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
– Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
– Fastsættelse af rammebeløb til § 7-puljen FADL Fonden
– Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt suppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Valg af kritisk revisor for 2-årig periode, samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jvf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.

§7 ÆNDRES TIL FADL FONDEN

§ 5 stk. 2 nuværende:
De kritiske revisorer har pligt til kvartalsvis budgetopfølgning i Aarhus Kredsforening, 
samt kritisk revision af Aarhus Kredsforenings koncernregnskab inden forelæggelse 
på generalforsamlingen. De kritiske revisorer skal lægge særlig vægt på revision af 
midlerne til støtte af almennyttige formål, herunder paragraf 7-pulje og parlamentarik-
erkompensation (se desuden § 10, stk. 3). Valgbare til kritiske revisorer er alle, der er 
medlem af Aarhus Kredsforening og ikke er ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kreds-
forening, som underviser i FADL, valgt til repræsentantskabet, eller på anden vis tilkny-
ttet udvalg under FADL.

§ 5 stk. 2 ønskes ændret til:
De kritiske revisorer har pligt til kvartalsvis budgetopfølgning i Aarhus Kredsforening, 
samt kritisk revision af Aarhus Kredsforenings koncernregnskab inden forelæggelse 
på generalforsamlingen. De kritiske revisorer skal lægge særlig vægt på revision af 
midlerne til støtte af almennyttige formål, herunder paragraf 7-pulje FADL Fonden og 
parlamentarikerkompensation (se desuden § 10, stk. 3). Valgbare til kritiske revisorer er 
alle, der er medlem af Aarhus Kredsforening og ikke er ansat i en lønnet stilling af Aar-
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hus Kredsforening, som underviser i FADL, valgt til repræsentantskabet, eller på anden 
vis tilknyttet udvalg under FADL.

AALBORG

§ 10 stk. 6 nuværende:
3 repræsentantskabsmedlemmer vælges på repræsentantskabets konstituerende møde 
til at udgøre en beslutningsdygtig enhed på Aalborg Universitet. Denne lokalenhed har 
mandat til at varetage den daglige drift af FADL’s aktiviteter på Aalborg Universitet, og 
råder over et mindre budget som fastsættes af det samlede repræsentantskab. Enhe-
dens beføjelser i forhold til repræsentation, og beslutningsmæssige beføjelser, samt 
lokalenhedens interne konstituering reguleres i ”samarbejde mellem Aarhus Kredsforen-
ing og Aalborgs lokalenhed”, som vedtages af repræsentantskabet. Enhedens møder 
er åbne med mindre andet er annonceret, og FADL-medlemmer på Aalborg Universitet 
har mulighed for at tage del i lokalenhedens arbejde.

§ 10 stk. 6 ønskes ændret til:
Under FADL Aarhus Kredsforening hører FADL Aalborg Lokalenhed, som fungerer un-
der FADL Aarhus Kredsforening. 
På Aalborg Lokalenheds generalforsamling vedtages lokalenhedens vedtægter. Disse 
vedtægter skal godkendes af FADL Aarhus Kredsforenings repræsentantskab. 

ØGE ANTAL SUPPLEANTER

§ 8 stk. 1 nuværende:
Repræsentantskabet består af minimum 11 og maksimum 18 repræsentantskabsmedlem-
mer, og der er derudover mulighed for op til 3 suppleanter. Man kan ikke stille op som 
suppleant. Dette sker i tilfælde af kampvalg til bestyrelsen, hvor dem med 19., 20. og 21. 
flest stemmer bliver suppleanter.

§ 8 stk. 1 ønskes ændret til:
Repræsentantskabet består af minimum 11 og maksimum 18 repræsentantskabsmedlem-
mer, og der er derudover mulighed for op til 6 suppleanter. Man kan ikke stille op som 
suppleant. Dette sker i tilfælde af kampvalg til bestyrelsen, hvor dem med 19.-24. flest 
stemmer bliver suppleanter.
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2018/2019 - BILAG 2

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note 2018/19 2017/18

1 Kontingenter 2.417.165 2.389.795

Hovedforening -1.838.655 -1.784.361

Bruttoresultat 578.510 605.434

2 Personaleomkostninger -180.714 -150.275

Bruttoresultat II 397.796 455.159

3 Møder og forplejning -99.842 -127.914

4 Aalborg -69.503 -74.372

5 Administrationsomkostninger -64.178 -98.572

6 Øvrige omkostninger -427.028 -217.943

Kapacitetsomkostninger i alt -660.551 -518.801

Resultat før afskrivninger -262.755 -63.642

7 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 0 -24.868

Driftsresultat -262.755 -88.510

8 Andre driftsindtægter 1.079.264 1.025.160

9 Andre driftsomkostninger -1.192.729 -855.171

Resultat før finansielle poster -376.220 81.479

10 Øvrige finansielle omkostninger -26.125 -13.169

Årets resultat -402.345 68.310

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 0 68.310

Disponeret fra overført resultat -402.345 0

Disponeret i alt -402.345 68.310

FADL Aarhus Kredsforening under Foreningen af Danske lægestuderende · Intern årsrapport for 2018/19 11
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2018/2019 - BILAG 2

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 30. juni

Aktiver

Note 2019 2018

Anlægsaktiver

11 Grunde og bygninger 10.548.314 9.521.865

Materielle anlægsaktiver i alt 10.548.314 9.521.865

Andre værdipapirer og kapitalandele 4.500 4.500

Finansielle anlægsaktiver i alt 4.500 4.500

Anlægsaktiver i alt 10.552.814 9.526.365

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.789 85.651

12 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.140.289 536

13 Andre tilgodehavender 216.360 400.869

Periodeafgrænsningsposter 0 25.895

Tilgodehavender i alt 2.368.438 512.951

14 Likvide beholdninger 1.912.804 1.977.932

Omsætningsaktiver i alt 4.281.242 2.490.883

Aktiver i alt 14.834.056 12.017.248
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2018/2019 - BILAG 2

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 30. juni

Passiver

Note 2019 2018

Egenkapital

15 Foreningskapital 14.319.939 10.745.203

16 Overført resultat -402.345 68.310

Egenkapital i alt 13.917.594 10.813.513

Gældsforpligtelser

Deposita 304.100 290.650

Langfristede gældsforpligtelser i alt 304.100 290.650

17 Gæld til pengeinstitutter 0 3.836

Leverandører af varer og tjenesteydelser 516.312 50.000

18 Gæld til tilknyttede virksomheder 8.879 777.615

19 Anden gæld 87.171 81.634

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 612.362 913.085

Gældsforpligtelser i alt 916.462 1.203.735

Passiver i alt 14.834.056 12.017.248

20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

FADL Aarhus Kredsforening under Foreningen af Danske lægestuderende · Intern årsrapport for 2018/19 13
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2018/2019 - BILAG 2

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

2018/19 2017/18

1. Kontingenter

Kontingenter for året 2.414.759 2.389.795

Øvrige indtægter 2.406 0

2.417.165 2.389.795

2. Personaleomkostninger

Løn og gager 141.013 109.808

Parlementarikerkompensation 1.925 1.485

Ændring i feriepengeforpligtelse 9.595 12.458

ATP-bidrag 1.476 1.459

Lønsumsafgift 22.686 21.678

AER-bidrag 1.369 1.212

Databehandling, løn 2.650 2.175

180.714 150.275

3. Møder og forplejning

Repræsentation 0 1.955

Rejseudgifter og internater 13.232 36.191

Bespisning og fortæring 42.682 81.391

Gårdfesten 43.928 8.377

99.842 127.914
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2018/2019 - BILAG 2

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

2018/19 2017/18

4. Aalborg

Tilskud fra AAKF -90.000 0

Tilskud fra HF -40.000 0

Mødeudgifter 12.992 22.586

Arrangementer 18.652 13.809

Generalforsamling 4.208 0

Tryksager og kittelkort 1.159 0

Abonnementer 0 327

Husleje 101.400 37.650

Rengøring 6.264 0

Inventar og småanskaffelser 44.983 0

El 3.760 0

Internet 2.085 0

Tilskud til andre foreninger 4.000 0

69.503 74.372

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 8.018 19.799

Edb-omkostninger 31.627 10.341

Mindre nyanskaffelser 0 23.752

Leje af kontorinventar 23.838 12.828

Telefon og telefax 12.935 12.438

Gebyrer 24.794 13.828

Revisorhonorar 61.410 66.578

Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 5.822 2.519

Advokat -22.500 22.500

Forsikringer 6.805 28.622

Epay/mobilepay mv. 419 4.652

Generalforsamling 42.919 29.709

Administrationsgodtgørelse -150.000 -150.000

Øvrige omkostninger 18.091 1.006

64.178 98.572
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2018/2019 - BILAG 2

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

2018/19 2017/18

6. Øvrige omkostninger

Trykning og forsendelse 1.351 17.994

Mødeudgifter mv. 3.298 2.313

Andre sponsorater 4.500 0

Annonce- og abonnementsindtægter 400 -8.400

Gaver, jf. vedtægterne § 7 60.664 43.157

Refunderet, Aarhus Universitet 0 -36.546

Acuta App, opgradering 0 9.300

Tilskud Aalborg 90.000 0

Diverse faglige aktiviteter 23.767 0

Kittelkort 47.233 55.586

Rus-intro 9.562 21.277

Diverse kursusudgifter 31.350 34.100

Løn til undervisere 201.206 195.152

Efteruddanelsespulje -46.303 -115.990

427.028 217.943

7. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Afskrivning på software 0 24.868

0 24.868

8. Andre driftsindtægter

Medicinerladen 105.717 152.760

Indtægt fra rengøring 0 28.469

Røde Kors 547.112 542.458

Ungdommens Røde Kors 137.502 139.315

DigitalGuest 141.150 47.104

Sherpa 147.783 114.084

Diverse indtægter 0 970

1.079.264 1.025.160
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2018/2019 - BILAG 2

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

2018/19 2017/18

9. Andre driftsomkostninger

Ejendomsskat og renovation 117.923 108.338

Forsikring og alarm 40.674 29.871

El, vand og varme 80.180 106.178

Rengøring 56.412 69.961

Rengøringsartikler 19.483 17.364

Lønandel, administration 55.886 54.456

Andel i administrationsomkostninger 150.000 150.000

Reparation og vedligeholdelse 507.705 114.863

Småanskaffelse mv. 34.062 6.303

Afskrivninger 91.341 166.587

Colliers 39.063 31.250

1.192.729 855.171

10. Øvrige finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 19.090 8.034

Gebyrer 5.437 5.135

Ikke-fradragsberettigede renter 1.598 0

26.125 13.169

30/6 2019 30/6 2018

11. Grunde og bygninger

Kostpris primo 11.122.252 11.037.532

Tilgang i årets løb 1.117.790 84.720

Kostpris ultimo 12.240.042 11.122.252

Af- og nedskrivninger primo -1.600.387 -1.433.800

Årets afskrivninger -91.341 -166.587

Af- og nedskrivninger ultimo -1.691.728 -1.600.387

Regnskabsmæssig værdi ultimo 10.548.314 9.521.865
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Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

30/6 2019 30/6 2018

12. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Mellemregning Odense 0 536

Mellemregning København 19.030 0

Mellemregning Medicinerladen 2.121.259 0

2.140.289 536

13. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende på skattekonto 36.941 0

Andre tilgodehavender 179.419 0

Tilgodehavender, FADL Vagtbureau A/S 0 395.055

Tilgodehavende moms 0 3.702

Mellemregning Kortbetaling 0 2.112

216.360 400.869

14. Likvide beholdninger

Kasse 1.543 9.323

Konto nr. 3630-047552 1.754.472 1.564.287

Konto nr. 3630-434289 65.541 404.322

Konto nr. 3627-11610390 90.168 0

Konto nr. 3627-12417497 1.080 0

1.912.804 1.977.932

15. Foreningskapital

Foreningskapital primo 10.813.513 10.745.203

Overført formue Medicinerladen 30.06.2019 3.506.426 0

14.319.939 10.745.203

16. Overført resultat

Årets overførte overskud eller underskud -402.345 68.310

-402.345 68.310
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Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

30/6 2019 30/6 2018

17. Gæld til pengeinstitutter

Konto nr. 3630-11610390 0 491

Mobilepay Aalborg 0 388

Mobilepay 0 2.957

0 3.836

18. Gæld til tilknyttede virksomheder

Mellemregning med Hovedforeningen 7.471 0

Mellemregning med Odense 1.408 0

Mellemregning med København 0 229

Mellemregning med Medicinerladen 0 758.826

Mellemregning med Forhandlingsfonden 0 18.560

8.879 777.615

19. Anden gæld

Skyldig moms 69.043 0

Lønsumsafgift 4.115 6.404

ATP og andre sociale ydelser 419 515

Løn og tantieme 1.542 0

Pensionsbidrag 665 665

Feriepenge 4.357 12.019

Renter 0 61

§7 tilskud 0 1.800

Skyldig ny forsikring 2.482 60.170

Mellemregning Kortbetaling 4.548 0

87.171 81.634

20. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 0 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger,

hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2019 udgør 10.548 t.kr.
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REGNSKAB MEDICINERLADEN 2018/2019 - BILAG 3

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note 2018/19 2017/18

1 Nettoomsætning -41.659 5.078.055

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -122.554 -4.610.497

Bruttoresultat -164.213 467.558

2 Personaleomkostninger 21.898 -446.082

Bruttoresultat II -142.315 21.476

3 Salgsomkostninger -1.553 -63.338

4 Lokaleomkostninger -7.452 -187.346

5 Administrationsomkostninger -651 -356.821

Kapacitetsomkostninger i alt -9.656 -607.505

Resultat før afskrivninger -151.971 -586.029

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 0 -15.167

Driftsresultat -151.971 -601.196

Andre driftsomkostninger 0 -460.000

Resultat før finansielle poster -151.971 -1.061.196

6 Andre finansielle indtægter 51.681 31.864

7 Øvrige finansielle omkostninger -11.375 -26.944

Resultat før skat -111.665 -1.056.276

Skat af årets resultat -1.613 0

Årets resultat -113.278 -1.056.276

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -113.278 -1.056.276

Disponeret i alt -113.278 -1.056.276
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REGNSKAB MEDICINERLADEN 2018/2019 - BILAG 3

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 30. juni

Aktiver

Note 2019 2018

Anlægsaktiver

8 Andre værdipapirer og kapitalandele 0 2.030.656

Finansielle anlægsaktiver i alt 0 2.030.656

Anlægsaktiver i alt 0 2.030.656

Omsætningsaktiver

Fremstillede varer og handelsvarer 0 605.440

Varebeholdninger i alt 0 605.440

9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 83.426 664.922

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 763.456

10 Andre tilgodehavender 76.965 7.713

Tilgodehavender i alt 160.391 1.436.091

11 Likvide beholdninger 2.060.868 846.786

Omsætningsaktiver i alt 2.221.259 2.888.317

Aktiver i alt 2.221.259 4.918.973
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REGNSKAB MEDICINERLADEN 2018/2019 - BILAG 3

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 30. juni

Passiver

Note 2019 2018

Egenkapital

12 Virksomhedskapital 113.278 4.775.980

13 Overført resultat -113.278 -1.056.276

Egenkapital i alt 0 3.719.704

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 547.108

Gæld til tilknyttede virksomheder 2.221.259 0

14 Anden gæld 0 652.161

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.221.259 1.199.269

Gældsforpligtelser i alt 2.221.259 1.199.269

Passiver i alt 2.221.259 4.918.973
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REGNSKAB MEDICINERLADEN 2018/2019 - BILAG 3

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

2018/19 2017/18

1. Nettoomsætning

Danske og udenlandske bøger -41.081 3.818.894

FADL 0 1.793.678

Instrumenter og papirvarer m.v. -578 336.829

Sponsorat, gårdfest 0 15.000

Afgivne rabatter 0 -886.346

-41.659 5.078.055

2. Personaleomkostninger

Gager og lønninger 204.407 412.769

Ændring i feriepengeforpligtelse -58.846 0

Pensionsbidrag 10.892 24.009

ATP-bidrag 1.649 3.476

Andre omkostninger til social sikring 0 2.443

Personaleomkostninger 0 3.385

Ændring i skyldig løn, afsat til nedlukning -180.000 0

-21.898 446.082

3. Salgsomkostninger

Annoncer 0 27.030

Arrangementer i butikken 1.050 7.500

Gårdfest 5.295 28.686

Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg -4.792 122

1.553 63.338

4. Lokaleomkostninger

Husleje inkl. el og varme 96.227 152.760

Vedligeholdelse 0 889

Rengøring 11.225 33.697

Afsat husleje, nedlukning -100.000 0

7.452 187.346
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5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 0 3.719

Edb-omkostninger 23.847 72.451

Mindre nyanskaffelser 0 3.141

Telefon og telefax 4.294 4.542

Fragt og porto 8.254 42.074

Revisorhonorar 19.000 30.500

Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 31.450 116.543

Advokat 18.000 0

Forsikringer 6.606 27.461

Faglitteratur og tidsskrifter 1.328 0

Kontingenter 0 3

Gebyrer 7.872 11.315

Terminalafgift 0 44.753

Afsat, nedlukning -120.000 0

Øvrige omkostninger 0 319

651 356.821

6. Andre finansielle indtægter

Afkast af værdipapirer 34.775 41.533

Valutakursdifferencer 16.906 -9.669

51.681 31.864

7. Øvrige finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 4.606 6.940

Renter, kreditorer 0 716

Gebyrer 6.662 11.466

Kursregulering af værdipapirer, der er omsætningsaktiver 0 7.822

Ikke-fradragsberettigede renter 107 0

11.375 26.944
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8. Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris primo 1.999.674 1.999.674

Afgang i årets løb -1.999.674 0

Kostpris ultimo 0 1.999.674

Opskrivninger primo 30.982 38.804

Årets opskrivninger 0 -7.822

Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger -30.982 0

Opskrivninger ultimo 0 30.982

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 2.030.656

9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 83.426 669.922

Nedskrivning på tilgodehavender 0 -5.000

83.426 664.922

10. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende moms 76.965 0

Udbytteskat 0 7.713

76.965 7.713

11. Likvide beholdninger

Kasse 10.404 8.988

Danske Bank 2.050.464 837.798

2.060.868 846.786

12. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital primo 3.719.704 4.775.980

Overført til FADL, Aarhus Kredsforening -3.606.426 0

113.278 4.775.980
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13. Overført resultat

Årets overførte overskud eller underskud -113.278 -1.056.276

-113.278 -1.056.276

14. Anden gæld

Skyldig moms 0 65.329

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 0 23.805

ATP og andre sociale ydelser 0 3.048

Feriepenge 0 3.638

Feriepengeforpligtelser 0 59.675

Skyldige omkostninger 0 36.666

Afsatte nedlukningsomkostninger 0 460.000

0 652.161
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