
 
 

 

Dagsorden 
Repræsentantskabsmøde  
Søndag den 11.Februar 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 3 

Til stede: Bettina, Sebastian, Emil, Rune, Maria, Johanne, Signe og 

Jonas 

1. Formalia     11.00 – 11.10 

1. Valg af dirigent – Maria indstilles 

2. Valg af referent - Jonas indstilles 

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Maria indstilles 

4. Godkendelse af dagsorden. 

Nyt pkt. 5: ’Ændring af mødedato’ 

Nyt pkt. 6: ’National Dag’ 

5. Godkendelse af referat – se bilag - Godkendes 

 

2. Information fra formandskabet    11.10 – 11.20 

• Emil opkøbt af HB, vi sparer 30.000,- og året. 

• Samdriftsaftaler skal diskuteres ved ’Visionsmøde’ d. 17/2. Uenighed om pris 

af samdrift ift. Antal medlemmer i den enkelte kreds. 

• Vi kan måske forvente at kunne søge om 30% af gruppelivspuljen til 

eksamensforberende kurser. Der er ikke enighed i HB om hvorvidt det skal 

være muligt. 

• ÅKF giver Aalborg Lokalenhed 90.000,- (engangsbeløb) til at leje 

kontorlokaler. 

3. Information fra sekretariatet     11.20 – 11.40 

• 1. Salen er lejet ud til 3 norske medicinstudiner. 

• Der er lavet rumdeling på 1.salen til en pris af 12.000,-. Til gengæld er 

lejligheden nu 4-værelses delelejlighed (3 beboelse, 1 fællesrum). 

• Kontorfirmaet som havde vist interesse for stuen er sprunget fra. 

• 2 kvinder som har et familie-coachingfirma har udvist stor interesse i at leje 

stuen (2 kontorer + reception). De kommer med et udspil som Bettina og 

ejendomsmægleren vil kigge på. 

4.  FADL i 2018 (Status)      11.40 – 12.00  

Vi skal have fastsat et antal medlemmer vi tror vi kan nå op på. 

• Vi sætter et mål på 780 medlemmer ved udgangen af 2018. Det er 15 flere end 

i 2017. 

• Der kommer aktivitetsbeskrivelser ud for kommende events, som man kan 

bruge til at læse om et givent event, samt evaluere. 

• Kittelkortforedrag, d. 8/3, kl. 19-21, i Aarestrup. 

• EKSTRA: Vi står på Campus (ud for U1) d. 19/2, 12-14, og giver kaffe/kage. 

 

5. Ændring af mødedato 

• Sema for de nye bachelorer gør, at tirsdag d. 13/3 er bedst til pubcrawl. 

• Det aftales at mødet flyttes til næste mandag, dvs. 19/3. Samme tid. 
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6. National Dag 

• Alle deltager. Nice! 

 

7. Information fra udvalgene     12.00– 12.30 

a. Hovedbestyrelsen 

• Konflikthåndtering, i tilfælde af dette. Der besluttes fast handlingsplan 

ved næste HB-møde. 

• Torben Conrads ansættelse forlænges med 3 måneder, for at kunne 

gennemføre OK18. 

• ÅKF vil begynde at sælge (eller give gratis?) specialehæftet. Bred 

ueninghed. 

b. Uddannelsespolitisk udvalg 

• Hvis folk har nogen ting de vil have nævnt til Folkemødet på 

Bornholm, skal de henvende sig til Johanne. 

c. Medlemsfordelsudvalget  

• Videre snak om ÅKF og specialehæftet - OKF går ikke ind for at de skal 

sælges, eller gives væk, da det koster penge og ressourcer at 

producere. Medlemmernes penge! 

d. Overenskomstudvalget  

• Møde med RLTN d. 8/3. 

e. Lægevikargruppen 

• Simulationsforhandlingerne begynder d. 16/2, Odense er nu en del af 

forhandlingerne. 

f. Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg 

• Der arbejdes på ’Den Lille Orange’. 

g. Universitetsansattes Udvalg 

h. Kursusgruppen 

• Nu oppe på 5 medlemmer. 

• Generelt god tilslutning på eksamensforberende kurser. 

• Klinikkursus kommer op at køre. 

• Psykiatri bliver desværre nok ikke til noget. 

• Neurologikurset er kommet tilbage. 

i. Eventudvalget 

• Pool-arrangement på Sharks 21/2. 

• Sportsfest (10/3) bliver fed! 

• Vinsmagning i WP19 (måske), d. 19/4. 

j. Medlemsudvalget 

• 20/2: Kandidat pubcrawl. 

• 13/3: Bachelor pubcrawl. 
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• 14/2: Sundhedsmekka. 

• 19/2: Småkager og kaffe på Campus. 

• Der ledes fortsat efter medlemsfordele (se listen over sponsorer til 

Julebingo!) 

 

6. Eventuelt     19.30 – 19.45 

• Aarhus gårdfest d. 18/5, hele rep er inviteret! 

mailto:okf@fadl.dk
http://www.fadl.dk/

