
 
 

 

Dagsorden 
Repræsentantskabsmøde  
Tirsdag den 9.Januar 2018, kl. 16:30, Hunderupvej 67, 5230 Odense M  

FADL 

Odense Kredsforening 

Hunderupvej 67 

5230 Odense M 

Tlf 66 13 96 01 

Mail okf@fadl.dk 

Web www.fadl.dk/odense 

 

Foreningen af Danske Lægestuderende 

Odense Kredsforening 

Side 1 af 5 

Til stede: Jonathan, Johanne, Katrine, Rune, Signe, Sebastian, Maria, Emil, Jonas, Bettina 

1. Formalia     16.30 – 16.40 

• Valg af dirigent – Maria indstilles 

• Valg af referent - Jonas indstilles 

• Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Johanne og Katrine indstilles 

• Godkendelse af dagsorden. 

• Nyt pkt. 8: Samdriftsaftalen 

• Godkendelse af referat – se bilag 

• Opfølgning på ur-afstemning, adspørg Maria. 

 

2. Information fra formandskabet    16.40 – 17.00 

• Sebastian har holdt møde med Erik og Bettina, om hvordan 

Odense, og FADL generelt, kan spille bedre sammen. Særligt 

økonomisk. 

3. Information fra sekretariatet     17.00 – 17.20 

• Medlemmer pr. Dd. 765 medlemmer, 751 betalende. 

• Feltkontor; 1. Onsdag i måneden, og ikke sidste. 

• Ny MobilePay: 13316 (nyt nummer for erhverv). 

4.  FADL i 2018        17.20 – 17.40  

Vi skal have fastsat et antal medlemmer vi tror vi kan nå op på, samt have kigget på vores antal 

af arrangementer. V. Erik. 

• Lokale, og nationale, strategier. 

• Reel tilbagegang: 250 færre medlemmer næste år (korrigeret for 

sluttet studie, og nye medlemmer). På landsplan 

• Odense er eneste kreds med fremgang 

• FADL kan 4 ting: 

o Defensiver 

▪ OK18 - generelt overenskomstarbejde 

▪ Medlemsfordele (forsikring, kittelkort, 38 

specialer mm.). Særligt den nye 

forsikringsordning er stærk 

o Offensiver 

▪ Politiske agendaer 

▪ Tæt på medlemmerne 

• Interessentprogram: mapping af de personer, som vi meget gerne 

vil snakke med, som kan styrke FADLs bagland, ved at hjælpe os 

med opgaver, som vi ikke selv kan klare. 

o Er primært en landspolitisk ting 
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• Mentor-ordning: Ældre studerende, der hjælper de yngre 

studerende med at komme godt igennem studiet, ved at vejlede 

dem.  

o Undervisning til mentorer 

o Lokale handlingsplaner for mentor-ordning, som 

godkendes i HB 

• Årsplan: Der skal laves en plan for hvad der skal ske for 

medlemmerne, på månedsbasis. Det skal være aktiviteter med en 

slagkraft, i den forstand at medlemmer kan mærke hvad FADL 

gør, direkte.  

o Ikke en kampagne, men en naturlig tilstand i FADL 

o Status i de enkelte byer vurderes ved hvert HB-møde 

• Lokalt, nye aktiviteter: Der skal planlægges kampagner, eks. En 

gang i måneden. Det vil være nemmere hvis man stiller sig et mål 

for eks. Medlemsfremgang pr. Politikerår. 

o Debatarrangementer 

o Fællesspisning i FADL-huset 

o Kurser (eks. Vores eksamensforberende) 

o Aktiviteter, som julebingo 

o Oplæg om lægespecialer, osv. 

o Skovtur, overnatning i shelter, spil-turnering etc. 

o Kender man nogen som har lyst til at stå for en aktivitet, 

kan man trække på frivillige, så det hele ikke ligger hos 

repræsentantskabet. 

o Vigtigt at de gode ideer kommer fra den lokale kreds. 

▪ Information til medlemmerne er ultravigtig. Der 

skal laves plakater med en liste over de 

kommende arrangementer, eksempelvis! En slags 

”SEMESTERPLAN”. 

▪ Bruge vores feltkontor! 

▪ Google-Docs, til forslag til aktiviteter. 

o Yderligere info kommer fra HB. 

 

 

5.  Forplejning på Kurser      17.40 – 18.00 

Se vedlagte bilag, punktet ønskes diskuteret af formanden for kursusgruppen. 

• Vil det være en varig reaktion? Når de som bruger kurserne nu 

(som har været vant til at få kaffe/te) er ”færdige” med kurserne, 

vil de som ikke har ”været vant” til det, så fravælge kurserne 

fordi der ikke er forplejning? 

• Stilles til forslag; skal der kun være kaffe/te til 

eksamensforberende kurser? 2000,- til forplejning/pr. År. 

o 8 stemmer for. 
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o 1 ikke til stede. 

o Forslag vedtaget. 

o Generelt skal kursusgruppen bestræbe sig på at købe 

billigt ind (storkøb). 

6. Rep-weekend       18.00 – 18.15 

• Trendemølle, er lejet for 1900,-. 

• Vi skal selv gøre rent, og ikke ødelægge hytten. 

• Brainstorm: 

o Forsikring, v. Emil. 

o Ridning? 

o Vinsmagning? Generelt noget brug af vores lokale 

aftaler? 

o Der skal lige ske en opfølgning. 

 

7.  Lejligheden på 1. etagen      18.15 – 18.45  

• Maria har målt lejligheden op, og har fået den til 84m2. 

• Huslejen bliver 10.000,-/måned. 

• Aconto vand/varme bliver udregnet af Bettina. 

• El afregnes til forsyningsselskaber. 

• 1 måneds forudbetalt husleje, depositum svarende til 3 måneders 

husleje. 

• Deles på Facebook af FADL Odense på Bachelor- og Kandidat-

mediciner grupperne, og blot af FADL-Odense. 

 

8.  Samdriftsaftale        19.00– 19.30 

• Jf. S7; Henvisning til S4, punkt j, skal HF så ikke betale for Emils 

ansættelse som studentermedhjælper, da hans primære 

arbejdsopgaver omhandler forsikringssager, salg og vejledning. 

• Generelt betaler vi for mange opgaver, som egentligt ikke ses løst 

af HF. 

• Vi skal betale mindre, for OKF har som kreds ikke pengene til at 

betale det vi gør nu, når vi samtidig selv hæfter for at Bettina har 

opgaver i Aarhus og København. 

• Generelt er det ikke holdbart at vi har et ubemandet kontor, fordi 

Bettina skal til Aarhus og København så ofte. 
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9. Information fra udvalgene     19.30– 20.00 

a. Hovedbestyrelsen 

• HB er gjort opmærksomme på alvorligheden af OKFs 

økonomiske situation. 

• Genforhandling af Samdriftsaftalen. 

• Erik har en masse gode løsningsforslag, som vi vil se på hen 

ad vejen. 

b. Uddannelsespolitisk udvalg 

• Møde i Odense. 

• Mentor-ordning, hvordan hænger studiet sammen i de 

forskellige byer, hvad angår tutorer. Mentorer skulle kunne 

tage over derefter, og hjælpe bachelorstuderende igennem 

deres bacheloruddannelse.  

• SDU-kandidat i Esbjerg. Der optages 50 studerende mere pr. 

Semester for at fylde dem op. Vil det komme til at folk bliver 

tvunget til Esbjerg? Meningsmåling, og information i 

støbeskeen. 

• Forslag fra Maria: Debataften om emnet? 

• Speciale i akutmedicin bliver oprettet, pladser til 

hoveduddannelsen bliver taget fra andre hovedforløb. 

Hvordan bliver det fordelt? 

c. Medlemsfordelsudvalget  

d. Overenskomstudvalget  

• OK18 forhandlinger starter i uge 3 

• Efteruddannelsesmidler; 

o Vi får ikke efteruddannelses til radiologikurserne, da 

vi ikke har noget ultralyd deri. 

e. Lægevikargruppen 

• OK18 forhandlinger er i gang.  

f. Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg 

g. Universitetsansattes Udvalg 

h. Kursusgruppen 

• Nyt kursus i psykiatri bliver formentligt en realitet. 

• Præ-klinik (omdøbes til noget SPV-halløj), kommer op at køre. 

• Eksamensforberende B2 er godt og vel fyldt. 

i. Eventudvalget 

• Møde d. 8/1 
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• 10/3: Sportsfest 

• Ved introdag skal sportsfesten nævnes! 

• ”Evalueringsskema” kommer ud efter festen 

• Plakater 

• Lille pool-arrangement 21/2 

• Vinsmagning (evt. FioniaVin) 

j. Medlemsudvalget 

• Introdag for kandidaterne afholder vi ikke. 

• Pubcrawl for kandidaterne holder vi dog, dato mangler. 

• Der skal nogen ud og sige hej til kandidaterne d. 31/1. 

• Emil og Sebastian siger hej til de nye bachelorer d. 26/1. 

• Pubcrawl for bachelorerne skal også holdes, dato mangler. 

 

10. Eventuelt     20.00 – 20.45 

11. Spisning     20.45 – 21.00 
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