
 

Referat FADL Odenses Generalforsamling  
fredag den 2. oktober 2020 i JEE på WP21 

 
 

Formalia 

Valg af dirigent – indstilles og valgt Kim Frost 

Valg af referenter – indstilles og valgt Bettina Kallehauge 

Stemmetæller – indstilles og valgt Daniel Krister Birkler og Jonathan Harbak 

Godkendelse af dagsorden - godkendt 

 

Oplæg fra Odense Kredsforenings formand Rasmus Eika Jørgensen 
Læs repræsentantskabets beretning her 
 
Oplæg fra Hovedforeningens formand William Wendler Thomassen 
Video med William Wendler Thomassen, læs beretningen her 
 
Oplæg fra de nationale udvalg: 
Video med Liv Therese Holm-Nielsen fra Uddannelsespolitisk Udvalg, læs beretning her 
Video med Magnus Alexander Gibson fra Universitetsansattes Udvalg, læs beretning her 
Video med Kaare Stolt fra Overenskomstudvalget SPV/VT, læs beretning her 
Video med Thomas Tursø-Finnich fra Lægevikargruppen, læs beretning her 
Video med Malou Tholin fra Medlemsfordels Udvalget, læs beretning her 
 
Godkendelse af årsrapport v. revisor 
Video med Kaj Kromann hvor han gennemgår årsrapporten, læs årsrapporten her 
Vi ender med et overskud på kr. 36.389 
Årsrapporten er godkendt 
 
Beretning fra kritisk revisor Jonathan Harbak 
Jeg har gennemgået regnskabet, det ser positivt ud. Jeg er glad for at se at foreningen er inde i så 
god en udvikling og har lavet en masser af aktiviteter for deres medlemmer og samtidig skabt et 
positivt resultat. 
 
Behandling af indkomne forslag   
For at kunne stemme et forslag igennem skal vi være mindst 5% af medlemmerne. Det er vi ikke 
derfor skal vi have forslagene til urafstemning. Der skal være 2/3 del af 37 stemmer dvs. at 25 skal 
stemme for et forslag for at det kan komme videre til afstemning.          
 

1) Forslag til ændring af Love for Foreningen af Danske Lægestuderende vedr. valg af formand 
og næstformand – 15 for og 15 imod dvs. forslaget blev forkastet 

2) Forslag til ændring vedr. digital afstemning – 33 for og 1 imod og 3 blanke. Forslaget sen-
des til urafstemning blandt medlemmerne (2/3 del af stemmerne afgør udfaldet). 

mailto:okf@fadl.dk
http://www.fadl.dk/
http://fadl.dk/wp-content/uploads/2020/10/repraesentantskabets-beretning-2020.pdf
http://fadl.dk/wp-content/uploads/2020/10/beretning-fra-hovedforeningens-formand.pdf
http://fadl.dk/wp-content/uploads/2020/10/beretning-fra-upu.pdf
http://fadl.dk/wp-content/uploads/2020/10/universitetsansattesudvalg.pdf
http://fadl.dk/wp-content/uploads/2020/10/faelles-beretning-for-overenskomstbaerende-udvalg.pdf
http://fadl.dk/wp-content/uploads/2020/10/faelles-beretning-for-overenskomstbaerende-udvalg.pdf
http://fadl.dk/wp-content/uploads/2020/10/gf-beretning-2020-mfu.pdf
http://fadl.dk/wp-content/uploads/2020/09/702930-19-arsrapport.pdf
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3) Forslag til medlemskab for studerende mellem bachelor og kandidat – 36 for og 1 blank. 
Forslaget sendes til urafstemning blandt medlemmerne (2/3 del af stemmerne afgør udfal-
det). 

 
Nicolai Emil Johansen forlader generalforsamlingen kl. 20. 
 
Oplæg fra lokale udvalg i Odense Kredsforening 
Kursusgruppen ved Simon Sharif Chowdhury 
Det går godt i kursusgruppen, vi har næsten dækket alle moduler på bacheloren med de eksa-
mensforberedende kurser. Kom og vær med. 
 
Medlemsfordels udvalg ved Olivier og Freja 
Vi laver ikke så meget pga. Corona. Det er næsten umuligt at lave arrangementer som fx pubcrawl. 
Desuden er medlemsfordele er lidt trangt pga. virksomhederne har det hårdt. Vi har det hyggeligt, 
det kunne være fedt hvis der var flere der ville med. 
 
Eventudvalg ved Johanne 
Vi holdte masser af sjove events men så kom Corona og så vi har ikke lavet så meget mere i år men 
vi har masser af ambitioner og vil gerne have gode forslag. Kom gerne og vær med. 
 
FADLs forlag med Michaella 
I 2019 havde vi en rigtig dårlig drift i forlaget. I 2020 startede vi fra bunden, flyttede fra Strøget i 
København til Roskilde. Vi fik nedskrevet vores lager. Fyrede medarbejder og direktør. Vi har sad-
let om og vil nu lave danske medicinbøger til læger og sygeplejerske. Alle bredmarkedsbøgerne 
producerer vi ikke længere. Vi forventer et overskud på ca. 1 million for 2020. Vi arbejder videre 
med digitalisering. Piratkopieringskampagnen er lagt lidt på hylden men der arbejdes videre i Ret-
tighedsalliancen. 
 
 
Åbning af valg til repræsentantskabet  
Rune og Signe fortæller om hvordan det er at være medlem af repræsentantskabet og opfordre til 
at man stiller op.  
 
Valg til repræsentantskabet afsluttes 
Følgende blev valgt: 

Rasmus Eika Jørgen 

Johanne Lauridsen Kühl 

Signe Vestbjerg 

Signe Riisgaard-Jensen 

Rune Fuglø Mortensen 

Emma O.K.E. Bengtsson 

Emilia Nejatbakhsh 

Sandra Egholm Andersen 

Simon Sharif Chowdhury 
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Nicolai Emil Johansen 

Nye repræsentanter: 

Gro Borges 

Tommy Tran 

Oliver Lyndrup 

Lis Wang 

 

Valg af tillidsmand  
Følgende blev valgt: 

Katrine Aamand Lund 

Nanna Philbert Engel-Andreasen 

 
Valg af kritiske revisorer 
Følgende blev valgt: 

Jonathan Harbak 
 
Eventuelt 
Konstituerende repræsentantskabsmøde den 7. oktober kl. 15.30 i FADL huset på Hunderupvej. 
Der skal tages billeder til hjemmeside og underskrives tavshedserklæringer osv.  
 
Ønskeuge i næste uge. Kravindsamlingen er startet, skriv dine forslag til krav på hjemmesiden 
fadl.dk/OK21. Opfordring fra Katrine og Rune om at komme med så mange forslag som muligt. 
 
Tak for en fantastisk aften. 
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