
 

Rune Fuglø Mortensen | FADL | 

| Hunderupvej 67 | 5230 Odense M | 

Tlf.: 4190 9601 | 

Mail: rune.mortensen@fadl.dk| www.fadl.dk  | 

Foreningen af Danske Lægestuderende 
Odense Kredsforening 

Dagsorden 

Repræsentantskabsmøde  

xx. måned, kl. 16.30, Hunderupvej 67, 5230 Odense M 

 

1. Formalia 
1. Valg af dirigent – Rasmus  

2. Valg af referent - Sandra  

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - sabine  

4. Godkendelse af dagsorden -  

5. Godkendelse af referat – se bilag - yes 

 

2. Information fra formandsskabet 

● udvalgkalender  

● arbejdsgruppe til rekruttering og fastholdelse af medlemmer - interesserede?  

- møder en gang i mellem de næste par måneder  

- Rasmus gør det  

 

 

3. Information fra sekretariatet  

● psykolog sprang fra ift. lokaler  

● fremvisning i dag og i går  

- interesserede, men lydt  

● ny ovn i kælderen  

● ny radiator på lille toilet  

● medlemsfordel november: vin  

- December: kaffe og the huset  

● 3841 forsikringer  

● husk 20 min til næstemøde til tryg møde  

● 19 første nationale feltkontor → kunne godt bruge en ved middagstid  

- kom gerne med til photosession  

● hvem kan  den 3 (campus). og 4. december (WP)  

- sabine 13-14 den 3.  

- emilia den 4.  

● bogstøtter → hvordan skal de bruges?  

- sælge til kurser?  

- sælge til teknikkurser ekstra billigt (100 kr til teknikkursus, 150 kr normalt 

for medlemmer) → enighed  

- men hvad med kandidaterne? → evt. sure kandidater, der har været 

medlemmer længe - kandidatevent?  

- kampagner?  

- hvad tager studenterboghandlen for dem?  

- forslag: forbeholder retten til at skrue på prisen ift. studenterboghandlen  
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4. Valg af kritisk revisorsuppleant 
Der skal vælges kritisk revisorsuppleant til HB. Revisorsuppleanten er på valg for 1 år. Den kritiske revisor 

er Jonathan Harbæk, som er på andet af toårig valgperiode. Kritisk revisor og suppleant må ikke have plads 

i HB. 

● Rune er valgt  

 

5. Oprydning i FADL huset og opsigelse af garagelejer. 
Der er i kælderen, i FADL huset, flere ubenyttede rum. I det største af rummene er der fyldt med 

kontorinventar, gamle møbler og PH-lamper. En mulighed for at få tømt ud i rummene er at garagen, der på 

nuværende tidspunkt udlejes for 6000 kr. om året, opsiges og bruges som opbevaringsplads i stedet for 

kælderen.  

 

Der indstilles til diskussion: 

 

a. Om lejemålet skal opsiges, 

● synd at miste indtægt for evt. læsesal  

- indtægten er 500 pr. måned  

● ekstra rum til møder  

● Er der behov for det?  

- kunne bruges som gruppelokale → hvordan logistisk  

- åbent 15 timer om ugen - vil folk komme?  

● kunne bruges som medlemsfordel → prægraduat  

- medlemsfordel at komme herud og have arbejdsplads → ansøgning  

● lokale til repræsentanter  

● afstemning: 6 for, 2 imod, 1 blank  

● Ikke bruge for mange penge på det  

● Brug for en plan  

● Alligevel 3 måneders opsigelse  

 

 

b. Hvad skal der ske med de værdier der er i kælderen 

● sælge ud af de ting vi har  

- men svært at skille sig af med møbler, da de skal kunne bruges som kontorartikler  

● ikke noget at sælge ud af  

● PH lamper: sælge 

- pengene der ville komme ind, ville gå til forbedring af huset  

- har en værdi på 1100-1200 på DBA  

c. Skal der laves en arbejdsdag/weekend hvor vi rydder op og frigør kælderrum 

● en social/praktisk dag i det nye år → tidligst i April  

- venter med præcis dato  

 

d. Skal der nedsættes en arbejdsgruppe der kan arbejde med bedre udnyttelse af ejendommen 

● hvilke større ting skal der gøres for ejendommen?  

● Michaela (torvholder), Sabine, Emilia, Rasmus (torvhodler), betinna  

 

 

 

6. Status på transportsagen. 
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Efter at Aalborg for nyligt har indført transportrefusion til medicinstuderende, er SDU nu det sted der giver 

den dårligste transportrefusion. HB er imod enhver form for egenbetaling og det er besluttet at der fra 

FADLs side skal kæmpes for en transportrefusion der tilsvarer de andre byer.  

 

Indstilling: Det diskuteres hvordan vi forholder os til dette og hvordan OKF’s rolle skal være ift. 

Samarbejdet med fakultetet.  

Hvis nogen ønsker at engagere sig i arbejdet fremadrettet er der mulighed for dette.  

● Det er SDU der skal overtales  

● Havde lidt oplarderroblemer, så missede lige resten..  

 

7. Budgetplanlægning for 2020. 
● overskud → derfor luft i budgetter  

● opruste medlemsudvalg  

● kursus:  

- løn til konsulentarbejde - nye undervisere sparrer med gamle undervisere (Søren og Bjarke 

på vej ud)  

- gøre kurserne mindre personafhængige  

- pulje  til udvikling af nye kurser  

- afstemning om evalueringspost: for: 1, imod: 4  

● oprustning: for meget eller for lidt?  

  

 

 

8. Information fra udvalgene 
 

1. Hovedbestyrelsen (HB) - budget  
- brug de lægestuderende  
- penge til breve til lægepraksis  
- gruppe til hvordan pension skal investeres  
- nogen der vil arbejde med miljø/klima?  

2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) - møde næste uge  
3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) - første møde tirsdag  
4. Overenskomstudvalg (OU) - første møde 22/12  
5. Lægevikargruppen (LVG) - mere samarbejde  
6. Universitetsansattes udvalg (UAU) - første møde tirsdag  
7. FADL’s Forlag - møde mandag om budget  
8. Kursusgruppen - møde næste uge  
9. Eventudvalget - julebingo den 12/12 og beerpong næste fredag  
10. Medlemsudvalget - vellykket kandidat pupcrawl, møde om fremtidige events   
11. PR-udvalget - shoutouts  
12. Kontaktgruppe hos vagtbureauet -  

 

 

9. Kommende events  

Julebingo – 12.12 

 

Frivilligfest – 11.01 

 

http://www.fadl.dk/


 

Rasmus Eika Jørgensen | FADL | 

| Hunderupvej 67 | 5230 Odense M | 

Tlf.: 5332 2005| 

Mail: rasmus.joergensen@fadl.dk| www.fadl.dk  | 

Foreningen af Danske Lægestuderende 

Hovedforeningen 

10. Opsamling på L-rep 

● workshop: opvarmning til ok21  

● skal FADL have sundhedspolitik blev diskuteret → ja  

● politiske mål til 2020  

 

11. Eventuelt 

● lægedag → todelt mission  

- ansatte flere lægestuderende  

- PLO: pleje relation → specialernes dag lægge postkort op  

● Opfordring: tre linjer fra hvert af de nationale udvalg senest to dage før repmøde, så man kan 

læse om det inden  

- stadig gennemgang, men mere spørgsmål til det  

 

 

12.  Kommende Rep-møder 

 

8. OKR 3: Tor d. 14/11 Madhold: Sabine, Emma    Opvask: Simon, Emilia 

9. OKR 4: Tir d. 17/12 Madhold: Signe, Micheala  Opvask: Johanne, Agnete 

10. OKR 5: Tir d. 07/01 Madhold: Rasmus, Simon  Opvask: Signe, Sabine 

11. OKR 6: Lør-Søn d. 8-9/02  

12. OKR 7: Tor d. 19/03 Madhold: Katrine, Johanne  Opvask: Signe, Emma 

13. OKR 8: Tor d. 16/04 Madhold: Rune, Nicolai  Opvask: Malene, Sandra 

14. OKR 9: Tir d. 12/05 Madhold:   Opvask: 

15. OKR 10: Tor d. 04/06 Madhold:   Opvask: 

16. OKR 11: Tir d. 01/09 Madhold:   Opvask: 

17. OKR 12: Tir d. 22/09 Madhold:   Opvask: 

18. OKR 1: Ons d. 07/10 Madhold:   Opvask: 
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