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Kære medlem

Generalforsamling markerer afslutningen på dette foreningsår og starten på et nyt 
spændende år. Den afholdes mens corona fortsat giver anledning til restriktioner, og vi 
har sørget for at følge forholdsreglerne for afholdelse. 
Dette dokument indeholder dagsordenen for aftenen, information om hvad det vil sige 
at være repræsentant i FADL, beretninger fra året, regnskabet for 2. halvdel af 2019 og 
forslag til vedtægtsændringer. 

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 frivil-
lig i en organisation, hvor der er store muligheder 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 næste 
side og kom endelig og hør mere i løbet af generalforsamlingen. 

Rigtig god fornøjelse med generalforsamlingen!

Repræsentantskabet 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 forskel for 
dig og dine medstuderende. Vi kæmper 
sammen for at blive bedre læger, og som 
repræsentant står du forrest i kamplinjen. 
Du har stor indflydelse på, hvilke opgaver, 
du brænder for at løse og hvad dit en-
gagement i FADL skal bruges på. 

At være repræsentant i FADL bety-
der at være en del af FADLs bestyrelse, 
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 bestemmer 
FADLs retning, planlægger spændende 
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 problem-
stillinger. 

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 læn-
gere nede i dokumentet. Det giver også 
en oplagt mulighed for at få en fornem-
melse af, hvad de forskellige udvalg laver, 
og du vil desuden få en mere dybde-
gående 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 vedtager FADL mener, 
som er vores holdningspapirer til rele-
vante 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 medicinstuderende samtidig 
med at være en del af et hyggeligt fæl-
lesskab, 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 projekter, 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. 

Du kan desuden høre mere om at være 
repræsentant inden generalforsamlin-
gen til Mød en repper tirsdag den 29. 
september kl. 17.30. 

HAR DU LYST TIL AT BLIVE REPRÆSENTANT I FADL?

FØRSTE MØDE FOR DET NYE REPRÆSENTAN-
SKAB: 13. OKTOBER KL. 16.00
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DAGSORDEN

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

2. Beretning fra Aarhus Kredsforening og orien-
tering om fremtidigt arbejde
a. Beretning fra Aarhus
b. Beretning fra Aalborg

Godkendelse af beretninger

3. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings revi-
derede regnskab 
a. Eventuelle kommentarer fra de kritiske 

revisorer
b. Godkendelse af regnskabet ved simpelt 

flertal

4. Fastlæggelse af budgetpunkter og  
orientering om Aarhus Kredsforenings 
budget
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 2020/2021 til orientering

5. Indkomne forslag til vedtægtsændringer 
Godkendelse af vedtægtsændringer ved sim-
pelt flertal 

6. Beretninger fra Hovedforeningen 
a. Formandens beretning
b. Lægevikargruppen
c. Overenskomstudvalget
d. Medlemsfordelsudvalget
e. Uddannelsespolitisk udvalg
f. Universitetsansattes udvalg
g. FADLs forlag

Godkendelse af beretninger 
 

7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

8. Valg af revisor 

9. Valg af 2 klagebisiddere 

10. Eventuelt
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Kære medlemmer af FADL 
Aarhus Kredsforening

Dette foreningsår har været specielt og 
anderledes grundet corona. Foråret viste 
hvor stærk en ressource medicinstuder-
ende kan være for sundhedsvæsenet 
og var et bevis på den styrke vi har som 
gruppe. I FADL oplevede vi stor velvilje 
for at hjælpe til i den potentielle krise 
landet stod overfor.
FADL har ydermere understøttet Aarhus 
Universitets svære proces i at finde ud af 
hvordan forårssemestret blev så lærerigt 
som muligt på trods af tydelige og nød-
vendige begrænsninger.

Vores strategi med at give de nye 
medicinstuderende en god start på 
deres nye studieliv indebærer at vi tilby-
der medlemskabet på 1. semester gra-
tis. Hermed er det muligt at lære FADL 
at kende ved at opleve fordelene som 
medlem, og herefter tage stilling til om 
man ønsker at fortsætte sit medlemsk-
ab. 

Økonomisk er Aarhus Kredsforening i en 
stærk position, hvilket har givet et godt 
udgangspunkt for denne periode som 
er præget af usikkerhed. På generalfor-
samlingen i 2019 blev det besluttet at 
ændre regnskabsåret fra juli-juni til jan-
uar-december. Derfor har vi i overgang-
sperioden haft et afsluttet regnskab 
for 2. halvdel af 2019. Dette er ikke det 
nemmeste at sammenligne med tidligere 
regnskabet, da det kun er for et halvt år, 
men vi ser alligevel et flot resultat med 
et overskud på 186.000 kr. 

Repræsentantskabets arbejdsweekend 
blev brugt på en grundig opstart af pro-
cessen med at opbygge FADL Aalborg, 
som fortsat er en del af 

Aarhus Kredsforening. Repræsentanter 
fra Aarhus og Aalborg fandt i fællessk-
ab frem til at næste skridt er at finde en 
mere permanent ordning for lokaler til 
vores medlemmer i Aalborg. Vi er nået 
langt i denne proces, og fortsætter med 
det grundige arbejde forud for at tage 
en beslutning om at investere i en bolig i 
Aalborg.  

Efteråret 2019 blev brugt på at arbe-
jde videre med projektet om at skabe 
Medlemshuset i lokalerne, der tidligere 
var Medicinerladen. Vi er nået rigtig 
langt med dette, og havde også åbnet 
for Medlemshuset, men var nødsaget til 
at lukke lokalerne igen da corona ramte 
Danmark. Når restriktionerne letter igen 
vil det være muligt at lave den åbning vi 
drømmer om og indtil da er vi glade for 
hvor langt vi er nået i processen om at 
give medicinstuderende i Aarhus endnu 
flere steder at samles både fagligt og 
socialt. 
Bogsalget fortsætter i de samme 
lokalerne, men varetages nu af FACTUM 
Books, som vi har et rigtigt godt sa-
marbejde med. De har ligesom os høje 
ambitioner om at sikre gode mulighed 
for køb af fagbøger til medicinstudiet i 
Aarhus. 

Efter en lang kamp var Medicinersk-
abet desværre nødt til at lukke deres 
forening, hvilket for fremtiden betyder 
at FADL driver mentorordningen videre 
selv. Fra FADL vil vi gerne sige tak for 
rigtig godt samarbejde og rose Medicin-
erskabet for alt det hårde arbejde de har 
lagt i at etablere en så god mentorord-
ning for medicinstuderende i Aarhus. Vi 
vil drive ordningen videre i fremtiden og 

BERETNING FRA AARHUS KREDSFORENING 
2019/2020
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fortsætte med at sikre trivsel via men-
torgrupper for alle medicinstuderende i 
Aarhus. 

Vi ser frem til det kommende foren-
ingsår, hvor vi forhåbentligt kan begy-
nde at afholde flere arrangementer 
såfremt forholdene omkring corona 
tillader det. 

Katrine Bønnerup
Formand FADL Aarhus
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NATIONAL BERETNING

HOVEDFORENINGENS BERETNING 2019/2020

Foreningsåret 2019-2020 afsluttes nu officielt med generalforsamlingerne landet over. 
Det er svært at tænke tilbage på året, uden at nævne corona-pandemien som har haft 
en kæmpe indflydelse på os alle, både privat, i sundhedssektoren og ligeledes for vores 
fagforening. Den bragte samtidigt et blik tilbage på FADLs oprindelse i 1950’erne. Der 
er sket meget i forbindelse med corona, men også udover dette, læs mere om det for-
gangne år i beretningen her.

Corona
D. 11 marts blev det fra statsministerens side gjort klart at corona-pandemien var over 
os. Den satte store præg hos alle, både ved vores uddannelse, vores klinikophold og 
vores arbejdsmarked. I løbet af et par måneder oven på dette, blev det gjort ganske 
klart: der var brug for de medicinstuderende. Det var ganske tydeligt, men forberedte 
sig på det værste. 

Blandt de medicinstuderende blev der uddannet utroligt mange nye ventilatører og 
sygeplejevikarer. I runde tal mere end 350 nye sygeplejevikarer og mere end 550 
nye ventilatører. Mange kom i arbejde og hjalp til med beredskabet, og til jer skyldes 
en stor tak. Det lykkedes desuden FADL at få fritaget beredskabsarbejde fra SU-fri-
beløbsgrænsen, således at de der hjalp mest til i beredskabet, fortsat havde incitament 
til at kunne afhjælpe mest muligt. 

Desværre ved vi også at flere blev uddannet, uden at der endte med at være behov 
for arbejdsstyrken. Det er ærgerligt at have medlemmer, der er opkvalificeret til at lave 
et stykke arbejde, som de ikke får mulighed for, og det er selvfølgelig noget vi fortsat 
arbejder videre med at bedre. Men det er under alle omstændigheder godt, at flere i 
sundhedsvæsenet har fået øje på, hvad man kan bruge lægestuderende til.

Derudover satte pandemien klare restriktioner for os og vores dagligdag. Vores dygtige 
medarbejdere var sendt hjem i en periode, alle møder foregik på skærmen eller måtte 
aflyses og vores fysiske kurser blev aflyst. Vi fik derfor stablet online kurser på benene, 
som var en fin succes. Vores kurser ved vi betyder meget for mange medlemmer, og vi 
er derfor glade for at vi fik en ny platform til at afholde dem, men er også helt overbev-
iste om at de ikke kan erstatte vores fysiske kurser, men at de digitale nu kan være et 
nyt tilbud, ved siden af de fysiske. 
Vi takker jer desuden for jeres forståelse omkring muligheden for fysiske henvendelser, 
som var stærkt nedsat, og bestræber os på at opretholde muligheden til alle tider, så 
længe det er forsvarligt. 

Det politiske arbejde
En af årets store politiske sager har været arbejdet med ‘brug de lægestuderende’. Et 
udspil der kom til verden i 2019, og havde den primære opgave at oplyse om medicin-
studerendes kvalifikationer i sundhedsvæsenet, samt at påvirke beslutningstagere i 
retning mod at indtænke de studerende i løsninger for sundhedsvæsenet, både for at 
skabe et godt arbejdsmarkede for os som medicinstuderende, men ligeledes fordi vi 
mener at vi er en god ressource, som kan hjælpe. 
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Det resulterede i rigtig mange møder, med politikere både på Christiansborg og re-
gionsrådene, hvor vi som fagforening fik præsenteret de mange måder vi er beskæf-
tiget på i sundhedsvæsenet, samt hvilke tiltag vi mener der skal til, for at styrke det 
yderligere. 

Et andet politisk mål for året 2019-2020 var et nyt sundhedspolitisk udspil. Dette er 
vi nået rigtig langt med, og har fået utroligt mange gode input fra såvel medlemmer, 
repræsentanter og samarbejdspartnere. Selve vedtagelsen er ikke kommet endnu, da 
dette er et emne der kræver en ekstra grundig debat og gennemarbejdning, der ikke 
har været mulig at have i en stor nok forsamling, grundet corona-pandemien. Det er et 
arbejde der nu ligger for det kommende repræsentantskab, som er noget jeg glæder 
mig meget til. 

Økonomi
Igennem årene 2013-2017 præsenterede hovedforeningen desværre negative regn-
skaber. Dette gjorde at man i 2017 tog en række hårde beslutninger der skulle ændre 
på dette. Det har været helt essentielt for at genopbygge en sundere egenkapital, og 
har båret frugt. I 2018 præsenterede man et overskud på det samlede resultat på ca. 
637.000 kr og i 2019 ca. 560.000 kr. Det skal ikke forstås sådan at FADL er til for at 
opbygge et overskud. Vi er til for at skabe gode vilkår for medicinstuderende, et godt 
arbejdsmarkede, gode medlemsfordele og gode overenskomster. Når det så er sagt, er 
det ikke desto mindre vigtigt med et overskud i disse år, således at vi kan indhente no-
get af det tabte fra tidligere år. Det er vigtigt, så vi er rustet til dårligere tider. 
i 2020 budgetteres der med et overskud på 340.000 kr alene på hovedforeningens 
drift, med samme argumentation som tidligere år. 
En styrkelse i foreningens økonomi er i det seneste år også kommet fra FADLs forlag, 
som hovedforeningen er storaktionær i. Her har man formået at vende mange års un-
derskud til et positivt resultat på ca 200.000kr. Dette nye positive resultat kommer 
blandt andet på baggrund af en trimning af udgivelserne, flytning til nye lokaler samt 
en ny direktør for forlaget. 2020 tegner til at komme med et endnu bedre resultat for 
FADLs forlag, hvilket er positivt for hovedforeningens forlag. 

Udover driftsbudgettet råder hovedforeningen over 4 yderligere budgetter: Strejkekass-
en, 2 forskellige puljer til kurser samt en pulje til videreuddannelse. 
Kursuspuljerne er fortsat i balance, og midlerne her går til kurser for vores medlemmer 
og repræsentanter i de 4 studiebyer. 

Strejkekassen har tidligere haft negativt resultat, særligt grundet et dyrt renteswap-lån, 
som nu er afviklet med en samtidig optagelse af et mere sikkert og billigere realkred-
itlån, hvilket har resulteret i en sund balance for strejkekassen nu. 

Alt i alt har vi for nu en sund økonomisk drift. Dette har været strengt nødvendigt for 
vores forening, således at vi fortsat arbejder os hen imod en sund egenkapital, så vi 
også for fremtiden kan fastholde et sekretariat og derigennem levere et godt medlem-
skab til medlemmerne i FADL. 

Sekretariatet
I FADL har vi et sekretariat bestående af 6 fuldtidsansatte samt 7 studentermedh-
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jælpere. Dette bygger på en strategi tilbage fra 2017, hvor man har valgt at nedsætte 
antallet af fuldtidsansatte og øge antallet af studentermedhjælpere. Vores ansatte er 
alle ansat i hovedforeningen og fordelt geografisk rundt i landet. Dette sikrer en klar 
ledelsesstruktur samt en god regional forankring, samtidigt med at det foregår på sund 
og forsvarlig vis, rent økonomisk.
Vores medarbejdere er spændt for, men på en god måde. De løser alle de opgaver vi, 
som repræsentanter, ikke selv er i stand til, og der skal herfra lyde en stor tak til dem 
alle. Der er ingen tvivl om at vores sekretariat bidrager til at vi som fagforening, kan ryk-
ke på dagsordener og opgaver, som vi ellers ikke ville være i stand til, hvad end det er 
politiske dagsordener eller juridiske sager. Et kæmpe tak til jer. 

Fremtiden
Der har igennem en årrække været fokus på at nedsætte driftsudgifterne og kon-
solidere os yderligere i hovedforeningen. Dette er et godt og forsvarligt træk, som 
vi skal fortsætte med fremadrettet. Den vigtigste faktor for fremtiden, sammen med 
selvfølgeligt at holde en sund drift, er medlemmerne. Vi har på nuværende tidspunkt et 
medlemstal under 5000. Dette må og skal hæves, ikke fordi vi står på en brændende 
platform nu, men for den fortsatte udvikling af FADL og for vores gennemslagskraft. 
Derfor er en af de fornemmeste for det kommende år rekruttering og fastholdelse. Der-
for først og fremmest, et kæmpe tak til jer der allerede er medlemmer. 
Et nytilkommet tiltag er gratis 1. semester i størstedelen af landet. Dette er gjort da 
vi mener at fagforeningen er så vigtig, og viser dette på rette vis, ved at inviterer nye 
studerende ind, så de kan få lov til at se og opleve det på egen hånd. Herudover har vi 
lanceret en podcast, for at fortælle den flotte historie vi har, på en ny måde. Derudover 
er der selvsagt en kæmpe fokus på vores kerneopgave: overenskomsterne og vores 
arbejdsmarkede for medlemmerne. Dette ses i det flotte stykke arbejde der leveres fra 
vores overenskomstudvalg, samt politiske initiativer som “brug de lægestuderende” og 
det herunderliggende udspil “brug de lægestuderende i psykiatrien”. 
Vores fagforening står et godt sted politisk og demokratisk. Vi har 3 vedtægtsbestemte 
landsrepræsentantskabsmøder, hvor vi i fællesskab vedtager de store politiske dag-
sordener. Vi er kommet i mål med størstedelen af de politiske mål vi havde for foren-
ingsåret 2019-2020 allerede, og arbejder fortsat på de sidste. Når det så er sagt, ligger 
der her også en ny arbejdsopgave. Grundet corona-pandemien har der nemlig været 
udfordringer på de normale arbejdsgange i foreningen. Derfor ligger der en stor opgave 
i at finde på nye og ligeså gode tiltag, der kan være med til at holde gang i den gode 
udvikling der har været for foreningen, demokratisk og politisk set. 

Vi drives af frivillige kræfter. Det er vi stolte af, og det skal fortsætte. Derfor er det 
vigtigt at vi fortsat bevæger os videre og udvikler os, således at der fortsat vil være 
frivillige kræfter, der vil bruge tid på at forbedre både medlemskabet hos FADL og det 
at være medicinstuderende. En stor tak herfra til vores repræsentanter og frivillige, der 
ligger mange timer i at bedre kårene for os alle. 

William Wendler 
Formand, FADL hovedforeningen
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VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG

PARAGRAF 1

§ 10, stk. 6 ønskes delt op i to og flyttes til § 1:
Hermed omdøbes også nuværende § 1 til § 1, stk 1. 

§ 10, stk. 6 nuværende:
Under FADL Aarhus Kredsforening hører FADL Aalborg Lokalenhed, som fungere under 
FADL Aarhus Kredsforening.

På Aalborg Lokalenheds generalforsamling vedtages lokalenhedens vedtægter. Disse 
vedtægter skal godkendes af FADL Aarhus Kredsforenings repræsentantskab.

Ny § 1, stk. 2Ny § 1, stk. 2
Under FADL Aarhus Kredsforening hører FADL Aalborg Lokalenhed, som fungerer un-
der FADL Aarhus Kredsforening.

Ny §1 stk. 3Ny §1 stk. 3
På Aalborg Lokalenheds generalforsamling vedtages lokalenhedens vedtægter. Disse 
vedtægter skal godkendes af FADL Aarhus Kredsforenings repræsentantskab.

MEDLEMSKAB

§ 4 stk. 1. nuværende:
Som medlemmer af Aarhus Kredsforening optages lægestuderende ved Health på 
Aarhus Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. 
Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås for lægestuderende ved landets øvrige 
universiteter, der kan dokumentere at have bopæl i Aarhus Kredsforenings geograf-
iske område. Endvidere kan personer med fast og længerevarende tilknytning til Dan-
mark, og som læser medicin ved et udenlandsk universitet, ansøge om optagelse som 
medlem såfremt de under ophold i Danmark kan dokumentere at have ophold indenfor 
Kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for 
inddeling af landets geografiske områder.

§ 4 stk. 1. ønskes ændret til 
Som medlemmer af Aarhus Kredsforening optages 
a. lægestuderende ved Health på Aarhus Universitet og lægestuderende ved Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. 
b. Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås for lægestuderende ved landets 

øvrige universiteter, der kan dokumentere at have bopæl i Aarhus Kredsforenings 
geografiske område. 

c. Endvidere kan personer med fast og længerevarende tilknytning til Danmark, 
og som læser medicin ved et udenlandsk universitet, ansøge om optagelse som 
medlem, såfremt de under ophold i Danmark kan dokumentere at have ophold in-
denfor Kredsforeningens geografiske område. 

d. Personer som inden for de seneste 3 år har bestået bacheloruddannelsen i medicin 
ved enten Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet. Medlemskabet bortfalder eft-



Foreningen af Danske Lægestuderende
Aarhus Kredsforening

Generalforsamling 2020

11 FADL | Nørre Allé 32 | 8000 Aarhus C |

er 3 år, eller såfremt medlemmet optages på en anden uddannelse og således ikke 
længere opfylder a).

Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for inddeling af landets geografiske om-
råder.

§ 6, stk. 2 ønskes rykket til at være en del af §4 stk. 2:

§ 4, stk. 2 nuværende:
Udmeldelse skal ske skriftligt til Aarhus Kredsforening senest 31/1 for det følgende 
forårssemester eller 31/8 for det følgende efterårssemester . Medlemmer, der framelder 
sig lægeuddannelsen, betragtes som udmeldte umiddelbart ved frameldelsen fra studi-
et. Tilsvarende gælder for kandidater i lægevidenskab.

§ 6, stk. 2 nuværende: 
Udmeldelse kan ske med virkning fra 31. august eller 31. januar.  Genindmeldelse kan ske 
når som helst uden yderligere omkostninger end medlemskabet.

§4 stk. 2 ønskes derfor ændret til:
Udmeldelse skal ske skriftligt til Aarhus Kredsforening senest 31/1 for det følgende 
forårssemester eller 31/8 for det følgende efterårssemester. Medlemmer der framelder 
sig lægeuddannelsen, betragtes som udmeldte umiddelbart ved udmeldelsen fra studi-
et. Tilsvarende gælder ved opnåelse af titlen cand.med. 
Genindmeldelse kan ske når som helst uden yderligere omkostninger end 
medlemskabet fra genindmeldelse. Undtaget omstændigheder omtalt i §4 stk. 6.

§ 6 stk. 3
Såfremt der foreligger helt særlige omstændigheder, kan repræsentantskabet dispens-
ere fra stk. 2.

ønskes flyttes til §4 og dermed ny §4 stk. 3

§6 stk. 4
Medlemmer af FADL tilflyttet fra en anden kredsforening optages som medlemmer af 
Aarhus Kredsforening i den periode, for hvilken der er betalt kontingent i den kreds-
forening, man er flyttet fra. Overflytning sker ved henvendelse til Aarhus Kredsforenings 
sekretariat.

ønskes flyttes til §4 og dermed ny §4 stk 4
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§6 stk. 5
Såfremt et medlem får orlov fra studiet grundet barsel eller værnepligt, kan medlem-
met få kontingentnedsættelse på 50 % det pågældende semester. Kontingentet kan 
kun nedsættes for ét semester ad gangen, og såfremt orloven strækker sig længere, må 
medlemmet ansøge igen.

ønskes flyttes til §4 og dermed ny §4 stk 5

Hermed ændres:
- §4 stk. 3 til §4 stk. 6
- §4 stk. 4 til §4 stk. 7
- §4 stk. 5 til §4 stk. 8
- §4 stk. 6 til §4 stk. 9

FADL FONDEN HENVISNING

§ 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 FADL Fonden 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 FADL Fonden (se desuden § 7) 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-
hus Kredsforening, som underviser i FADL, valgt til repræsentantskabet eller på anden 
vis tilknyttet udvalg under FADL.
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ORDÆNDRINGER TIL MERE PRÆCISE FORMULERINGER

§ 9 stk. 1 nuværende:
Repræsentantskabet indkaldes til møde af formanden eller 2 repræsentantskabsmed-
lemmer med mindst 3 dages varsel. Rejsegodtgørelse, evt. anden godtgørelse for ud-
læg, erlægges efter regler fastsat af repræsentantskabet.

§ 9, stk. 1 ønskes ændret til:
Repræsentantskabet indkaldes til møde af formanden eller 2 repræsentantskabsmed-
lemmer med mindst 3 dages varsel. Rejseudgifter og evt. andre udlæg refunderes efter 
regler fastsat af repræsentantskabet. 

§ 9 stk. 3 nuværende:
I tilfælde af manglende beslutningsdygtighed eller ved forudgående aftale i repræsent-
antskabet, kan repræsentantskabet tage beslutninger via netafstemning. Afstemn-
ingspunkterne skal forud for afstemningen være behandlet på et lovligt indkaldt 
repræsentantskabsmøde. Netafstemningen skal foregå over mindst 5 hverdage, og 2/3 
af de valgte repræsentantskabsmedlemmer nedrundet til det nærmeste antal personer 
skal have stemt inden for det afsatte tidsrum. I følgende tilfælde kan netafstemning ikke 
bruges: ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, (§9 stk. 4), ved vedtagelse eller 
ændringer i “Retningslinier for parlamentarikerkompensation” (§10 stk. 2) eller “Ret-
ningslinier for orlov for repræsentantskabsmedlemmer” (§9 stk. 10), ved fratagelse af 
medlemskab (§4 stk. 4), ved fratagelse af mandat (§9 stk. 9) eller ved personalemæssi-
ge forhold.

§ 9, stk. 3 ønskes ændret til:
I tilfælde af manglende beslutningsdygtighed eller ved forudgående aftale i repræsent-
antskabet kan repræsentantskabet tage beslutninger via online afstemning. Afstemn-
ingspunkterne skal forud for afstemningen være behandlet på et lovligt indkaldt 
repræsentantskabsmøde. Online afstemning skal foregå over mindst 5 hverdage, og 2/3 
af de valgte repræsentantskabsmedlemmer nedrundet til det nærmeste antal personer 
skal have stemt inden for det afsatte tidsrum. I følgende tilfælde kan online afstemn-
ing ikke bruges: ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, (§ 9, stk. 4), ved ved-
tagelse eller ændringer i “Retningslinjer for parlamentarikerkompensation” (§ 10, stk. 
2) eller “Retningslinjer for orlov for repræsentantskabsmedlemmer” (§ 9, stk. 10), ved 
fratagelse af medlemskab (§ 4, stk. 4), ved fratagelse af mandat (§ 9, stk. 9) eller ved 
personalemæssige forhold.

§ 9 stk. 4 nuværende:
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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§ 9, stk. 4
Forslag om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt indgåelse, ændring og 
opsigelse af samdriftsaftale med FADLs Hovedforening kan kun besluttes, hvis 2/3 af 
samtlige repræsentantskabsmedlemmer stemmer for.

§ 9, stk. 5 nuværende:
På første repræsentantskabsmøde efter valget konstituerer repræsentantskabet sig 
med en formand, der som udgangspunkt er Hovedbestyrelsesansvarlig, en politisk kass-
erer og 1-2 politiske medlemmer. Sidstnævnte kan efter omstændighederne pålægges 
særlige ansvarsområder. Disse 3-4 personer udgør Aarhus Kredsforenings formandskab, 
den daglige politiske ledelse. Den daglige politiske ledelse er bemyndiget til at træffe 
afgørelser i uopsættelige sager. Sager, hvori den daglige politiske ledelse har truffet 
afgørelse, skal efterfølgende sættes på dagsordenen til repræsentantskabsmøderne til 
orientering. Den daglige politiske ledelse er endvidere bemyndiget til at tage endelig 
stilling til småsager jfr. gældende forretningsorden. Den politiske kasserer udarbejder 
i samarbejde med Aarhus Kredsforenings regnskabsansvarlige årlige budgetter. Disse 
forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

§ 9, stk. 5 ønskes ændret til:
På første repræsentantskabsmøde efter valget konstituerer repræsentantskabet sig 
med et forretningsudvalg bestående af en formand, en politisk kasserer og 1-2 politiske 
medlemmer. Sidstnævnte kan efter omstændighederne pålægges særlige ansvarsom-
råder. Forretningsudvalget udgør Aarhus Kredsforenings formandskab, den daglige 
politiske ledelse. Den daglige politiske ledelse er bemyndiget til at træffe afgørelser 
i uopsættelige sager. Sager, hvori den daglige politiske ledelse har truffet afgørelse, 
skal efterfølgende sættes på dagsordenen til repræsentantskabsmøderne til orienter-
ing. Den daglige politiske ledelse er endvidere bemyndiget til at tage endelig stilling til 
småsager jfr. gældende forretningsorden. Den politiske kasserer udarbejder i samarbe-
jde med Aarhus Kredsforenings regnskabsansvarlige årlige budgetter. Disse forelægges 
repræsentantskabet til godkendelse.

§ 9 stk. 6 nuværende: 
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen nedsættes en række ud-
valg.

§ 9, stk. 6 ønskes ændret til:
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen nedsættes en række ud-
valg til at varetage driften af Aarhus Kredsforening. Ydermere vælges 2 klagebisiddere 
blandt repræsentanterne.
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§ 9 stk. 7 nuværende:  
Der vælges repræsentanter og suppleanter til Hovedforeningens interne organer i hen-
hold til Hovedforeningens love. Repræsentantskabets formand er født medlem af Hov-
edbestyrelsen.

§ 9, stk. 7 ønskes ændret til:
Der vælges repræsentanter og suppleanter til Hovedforeningens interne organer i 
henhold til Hovedforeningens love. Repræsentantskabets formand er per automatik 
medlem af Hovedbestyrelsen.

§ 9, stk. 8 nuværende:
Repræsentantskabet kan med 2/3’s flertal beslutte at fratage de under § 9 stk. 5-8 val-
gte deres mandat.

§ 9, stk. 8 ønskes ændret til:
Repræsentantskabet kan med 2/3’s flertal beslutte at fratage de under § 9, stk. 5-7 val-
gte deres mandat.

§ 9 stk. 9 nuværende:
Repræsentantskabet kan med simpelt flertal bevilge et eller flere medlemmer af 
repræsentantskabet orlov, når betingelserne i det af repræsentantskabet vedtagne 
“Retningslinier for orlov for repræsentantskabsmedlemmer” er opfyldt. Et repræsent-
antskabsmedlem, der har orlov, tæller ikke med ved afgørelse af om quorumkravet 
i § 9 stk. 2-3 er opfyldt. Vedtagelse af eller ændringer i “Retningslinier for orlov for 
repræsentantskabsmedlemmer” forudsætter at 2/3 af alle valgte repræsentantskab-
smedlemmer er til stede.

§ 9, stk. 9 ønskes ændret til:
Repræsentantskabet kan med simpelt flertal bevilge et eller flere medlemmer af 
repræsentantskabet orlov. Et repræsentantskabsmedlem, der har orlov, tæller ikke med 
ved afgørelse af, om quorumkravet i § 9, stk. 2-3 er opfyldt.

STEMMELIGHED

§ 9 stk. 10 nuværende: 
Ved stemmelighed i repræsentantskabet bortfalder forslaget.

§ 9, stk. 10 ønskes ændret til:
Ved stemmelighed i repræsentantskabet tæller formandens stemme dobbelt.
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EKSTRAORDINÆRE SITUATIONER

§ 12 stk. 1 nuværende:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

§ 12, stk. 1 ønskes ændret til:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.
I tilfælde af ekstraordinære situationer kan repræsentantskabet fravige fra dette.

KLAGEBISIDDERE

§ 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.
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 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, jf. § 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.
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 FADL Fonden. 
- Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1.

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt suppleanter.
10. Valg af revisor.
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11. Valg af kritisk revisor for 2-årig periode samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.

Se også ændring i §9 stk. 6

IKRAFTTRÆDEN

§ 18 nuværende:
Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 23/10 1997 og æn-
dret på ekstraordinær generalforsamling den 4/4 2003, på ordinær generalforsamling 
den 19/10 2006, på ordinær generalforsamling den 21/10 2011, på ordinær generalfor-
samling den 19/10 2012 og på ordinær generalforsamling den 5/10 2018. Første or-
dinære generalforsamling efter vedtagelsen af ændringerne afholdes i oktober 2019.

Ønskes ændret til § 16 (da vi ikke har paragraf 16 og 17)
Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 23/10 1997 og æn-
dret på ekstraordinær generalforsamling den 4/4 2003, på ordinær generalforsamling 
den 19/10 2006, på ordinær generalforsamling den 21/10 2011, på ordinær general-
forsamling den 19/10 2012, på ordinær generalforsamling den 5/10 2018, på ordinær 
generalforsamling d. 4/10 2019 og på ordinær generalforsamling d. 3/10 2020. 
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2. HALVDEL AF 2019

Martinsen  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse

Note
1/7 2019

- 31/12 2019
1/7 2018

- 30/6 2019

1 Kontingenter 1.120.105 2.417.165
Hovedforening -773.094 -1.838.655

Bruttoresultat 347.011 578.510

2 Personaleomkostninger -88.754 -178.064

Bruttoresultat II 258.257 400.446

3 Møder og forplejning -8.040 -99.842
4 Aalborg -50.200 -69.503
5 Administrationsomkostninger -77.678 -66.828
6 Øvrige omkostninger -11.590 -427.028

Driftsresultat 110.749 -262.755

7 Andre driftsindtægter 492.039 1.079.264
8 Andre driftsomkostninger -410.544 -1.192.729

Resultat før finansielle poster 192.244 -376.220

9 Øvrige finansielle omkostninger -7.862 -26.125

Resultat før skat 184.382 -402.345

Skat af årets resultat 2.090 0

Årets resultat 186.472 -402.345

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 186.472 0
Disponeret fra overført resultat 0 -402.345

Disponeret i alt 186.472 -402.345
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2. HALVDEL AF 2019

Martinsen  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance

Aktiver
Note 31/12 2019 30/6 2019

Anlægsaktiver

10 Grunde og bygninger 10.488.076 10.548.314

Materielle anlægsaktiver i alt 10.488.076 10.548.314

Andre værdipapirer og kapitalandele 4.500 4.500

Finansielle anlægsaktiver i alt 4.500 4.500

Anlægsaktiver i alt 10.492.576 10.552.814

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.721.485 11.789
11 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 314.895 2.240.289
12 Andre tilgodehavender 37.189 216.360

Tilgodehavender i alt 3.073.569 2.468.438

13 Likvide beholdninger 3.832.357 1.912.804

Omsætningsaktiver i alt 6.905.926 4.381.242

Aktiver i alt 17.398.502 14.934.056
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2. HALVDEL AF 2019

Martinsen  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance

Passiver
Note 31/12 2019 30/6 2019

Egenkapital

14 Foreningskapital 13.917.594 14.319.939
15 Overført resultat 186.472 -402.345

Egenkapital i alt 14.104.066 13.917.594

Gældsforpligtelser

Deposita 304.100 304.100

Langfristede gældsforpligtelser i alt 304.100 304.100

16 Gæld til pengeinstitutter 24.102 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 77.755 616.312

17 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 8.879
18 Anden gæld 2.888.479 87.171

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.990.336 712.362

Gældsforpligtelser i alt 3.294.436 1.016.462

Passiver i alt 17.398.502 14.934.056

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2. HALVDEL AF 2019

Martinsen  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

1/7 2019
- 31/12 2019

1/7 2018
- 30/6 2019

1. Kontingenter

Kontingenter for året 1.120.105 2.414.759
Øvrige indtægter 0 2.406

1.120.105 2.417.165

2. Personaleomkostninger

Løn og gager 64.408 141.013
Parlementarikerkompensation 10.957 1.542
Ændring i feriepengeforpligtelse 5.495 9.595
Pensioner -665 383
ATP-bidrag 377 1.476
Lønsumsafgift 7.123 22.686
AER-bidrag 1.059 1.369

88.754 178.064

3. Møder og forplejning

Rejseudgifter og internater 1.676 13.232
Bespisning og fortæring 15.988 42.682
Gårdfesten -9.624 43.928

8.040 99.842
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Foreningen af Danske Lægestuderende
Aarhus Kredsforening

Generalforsamling 2020

22 FADL | Nørre Allé 32 | 8000 Aarhus C |

REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2. HALVDEL AF 2019

Martinsen  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

1/7 2019
- 31/12 2019

1/7 2018
- 30/6 2019

4. Aalborg

Tilskud fra AAKF -45.000 -90.000
Tilskud fra HF 0 -40.000
Mødeudgifter 1.880 12.992
Arrangementer 15.340 18.652
Generalforsamling 8.466 4.208
Tryksager og kittelkort 375 1.159
Husleje 50.700 101.400
Rengøring 3.800 6.264
Inventar og småanskaffelser 11.305 44.983
El 1.900 3.760
Internet 1.434 2.085
Tilskud til andre foreninger 0 4.000

50.200 69.503

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 3.018 8.018
Edb-omkostninger 11.083 31.627
Mindre nyanskaffelser 1.154 0
Leje af kontorinventar 13.990 23.838
Telefon og telefax 7.604 12.935
Gebyrer 11.009 24.794
Revisorhonorar 49.284 61.410
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance 0 5.822
Advokat 0 -22.500
Forsikringer 4.706 6.805
Lønadministration 1.704 2.650
Kursus mv. -688 0
Epay/mobilepay mv. 349 419
Generalforsamling 37.671 42.919
Administrationsgodtgørelse -75.000 -150.000
Øvrige omkostninger 11.794 18.091

77.678 66.828
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Foreningen af Danske Lægestuderende
Aarhus Kredsforening

Generalforsamling 2020

23 FADL | Nørre Allé 32 | 8000 Aarhus C |

REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2. HALVDEL AF 2019

Martinsen  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

1/7 2019
- 31/12 2019

1/7 2018
- 30/6 2019

6. Øvrige omkostninger

Trykning og forsendelse 703 1.351
Mødeudgifter mv. 1.341 3.298
Andre sponsorater -15.000 4.500
Annonce- og abonnementsindtægter 0 400
Gaver, jf. vedtægterne § 7 32.800 60.664
Tilskud Aalborg 45.000 90.000
Diverse faglige aktiviteter 5.108 23.767
Kittelkort 15.986 47.233
Rus-intro 8.379 9.562
Diverse kursusudgifter 676 31.350
Løn til undervisere 80.843 201.206
Efteruddannelsespulje -164.246 -46.303

11.590 427.028

7. Andre driftsindtægter

Medicinerladen 0 105.717
Arkplan 75.104 0
Røde Kors 278.131 547.112
Ungdommens Røde Kors 67.835 137.502
DigitalGuest 70.969 141.150
Sherpa 0 147.783

492.039 1.079.264
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Foreningen af Danske Lægestuderende
Aarhus Kredsforening
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24 FADL | Nørre Allé 32 | 8000 Aarhus C |

REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2. HALVDEL AF 2019

Martinsen  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

1/7 2019
- 31/12 2019

1/7 2018
- 30/6 2019

8. Andre driftsomkostninger

Ejendomsskat og renovation 51.715 117.923
Forsikring og alarm 19.720 40.674
El, vand og varme 46.368 80.180
Rengøring 31.047 56.412
Rengøringsartikler 9.359 19.483
Lønandel, administration 21.974 55.886
Andel i administrationsomkostninger 75.000 150.000
Reparation og vedligeholdelse 54.286 507.705
Småanskaffelse mv. 34.587 34.062
Afskrivninger 60.238 91.341
Colliers 6.250 39.063

410.544 1.192.729

9. Øvrige finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 5.101 19.090
Gebyrer 2.761 5.437
Ikke-fradragsberettigede renter 0 1.598

7.862 26.125

31/12 2019 30/6 2019

10. Grunde og bygninger

Kostpris primo 12.240.042 11.122.252
Tilgang i årets løb 0 1.117.790

Kostpris ultimo 12.240.042 12.240.042

Af- og nedskrivninger primo -1.691.728 -1.600.387
Årets afskrivninger -60.238 -91.341

Af- og nedskrivninger ultimo -1.751.966 -1.691.728

Regnskabsmæssig værdi ultimo 10.488.076 10.548.314
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Foreningen af Danske Lægestuderende
Aarhus Kredsforening

Generalforsamling 2020
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2. HALVDEL AF 2019

Martinsen  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

31/12 2019 30/6 2019

11. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Mellemregning Hovedforeningen 94.132 0
Mellemregning Odense 1.091 0
Mellemregning København 8.733 19.030
Mellemregning Efteruddannelse 210.549 0
Mellemregning Medicinerladen 0 2.221.259
Mellemregning Forhandlingsfonden 390 0

314.895 2.240.289

12. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende på skattekonto 0 36.941
Andre tilgodehavender 37.189 179.419

37.189 216.360

13. Likvide beholdninger

Kasse 0 1.543
Konto nr. 3630-047552 3.334.274 1.754.472
Konto nr. 3630-434289 0 65.541
Konto nr. 3627-11610390 0 90.168
Konto nr. 3627-12417497 0 1.080
Konto nr. 0400-4024872144 38.208 0
Konto nr. 0400-4024872152 459.875 0

3.832.357 1.912.804

14. Foreningskapital

Foreningskapital primo 13.917.594 10.813.513
Overført formue Medicinerladen 30.06.2019 0 3.506.426

13.917.594 14.319.939

15. Overført resultat

Årets overførte overskud eller underskud 186.472 -402.345

186.472 -402.345
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Foreningen af Danske Lægestuderende
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REGNSKAB AARHUS KREDSFORENING 2. HALVDEL AF 2019

Martinsen  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

31/12 2019 30/6 2019

16. Gæld til pengeinstitutter

Konto nr. 0400-4024872128 18.050 0
Mastercard 6.052 0

24.102 0

17. Gæld til tilknyttede virksomheder

Mellemregning med Hovedforeningen 0 7.471
Mellemregning med Odense 0 1.408

0 8.879

18. Anden gæld

Skyldig moms 27.037 69.043
Lønsumsafgift 6.124 4.115
ATP og andre sociale ydelser 420 419
Løn og tantieme 0 1.542
Pensionsbidrag 0 665
Feriepenge 5.614 4.357
Renter 19 0
Skyldig ny forsikring 2.849.265 2.482
Mellemregning Kortbetaling 0 4.548

2.888.479 87.171

19. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 0 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger,
hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 10.488 t.kr.
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