
 
 

 

Dagsorden 
Repræsentantskabsmøde  
Tirsdag den 16.maj 2017, 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 6 

Til stede: Maria, Louise, Sebastian, Mikkel, Julie, Emil, Frederik, Mia, Bjarke, 

Line, Jonas, Bettina (sekretariat) og Rune (gæst)  

Ikke til stede: Kim (lovligt) 

• Formalia     16.30 – 16.40 

• Valg af dirigent – Maria indstilles 

• Valg af referent - Jonas 

• Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Louise 

• Godkendelse af dagsorden. 

Tilføjelse: Nyt punkt 10; Budget. 

• Godkendelse af referat – se bilag 

Godkendes uden indvendinger. 

 

 

• Information fra formandsskabet    16.40 – 17.00 

• Jobopslag omkring direktørstillingen er offentliggjort. 

• Tilbud fra en jobportal om opslaget, mod betaling. Ingen beslutning taget 

endnu. 

• Opstillet ansættelsesudvalg, som skal holde jobsamtaler i juni. 

• Bjarke spørger efter Klaus’ fremtidige funktion. Sebastian mener ikke at 

der er optakt til ændringer, og Bettina fortæller at medarbejderne er klar 

til at lægge episoden bag sig, og se fremad. 

• Information fra sekretariatet     17.00 – 17.20 

• Der er ansat en ny rengøringsdame. Lønnen ligger på 1200,-/mnd. Fremfor de 

forrige 3000,-/mnd. 

• Fremsendt mail ang. Udgiftsbilag. Mikkel spørger om det foregår som i HF, 

Bettina fortæller at man blot skal have udfyldt et udlægsbilag. Når det sendes 

fra en reppers mail er det en gyldig ”underskrift”. Udlægsbilaget lægges på 

repræsentantskabets Facebook-side. 

• Bettina gør det klart at FADL ikke har et Dankort, skal man lægge større beløb 

ud, får man fremadrettet et acontobeløb. 

• Vikar d. 1/6 og 6/6. Louise og Kim melder sig. 

• Frederik spørger til maj-kampagnens impact på medlemstal. Vi er oppe på 731 

medlemmer.  
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•  Aflysning af CVR-nummer     17.20 – 17.35  

Revisoren påpegede på sidste møde, at vi har to CVR-numre, hvoraf det ene skal 

aflyses. Det drejer sig om det, som ejendommen ikke er registreret på. Bank-venligt 

referat skal tages.   

• Vi kan ikke uden videre opsige et CVR-nummer. Der skal dannes et overblik 

over hvor det, som skal slettes, er brugt, og formentligt er det noget der kan 

ske efter sommer. 

• Afstemning: Enstemmigt vedtaget at det ene CVR-nummer lukkes. 

5. Photoshoot på plænen      17.35 – 17.55 

6. Samarbejde med FNKS      18.00 – 18.20 

Ved Louise.  

På mødet den 7/3 snakkede vi om, at vi skal have fundet en løsning mht. biomekkere, 

som gerne vil deltage i vores kurser. Et løsningsforslag var en form for abonnement, 

som de kunne købe og så få adgang til de eksamensforberedende kurser.  

• Kursusgruppen foreslår at vi sænker den generelle pris på kurser for ikke-

medlemmer. Derved kan flere FNKS-medlemmer bedre berretiges en plads. 

• Mikkel mener ikke at vi skal åbne for kiropraktorstuderende, når kurserne er 

fulde. Vi skal ikke risikere at FADL-medlemmer ikke kan få plads. 

• Louise forsikrer at FADL-medlemmer altid er sikret førsteprioritet. Det er for 

at styrke samarbejdet med FNKS. 

• Julie mener at vores medlemmer har betalt meget for deres medlemskab i 

mange år, og derfor kan vi gøre denne type service for vores medlemmer. 

• Prisen for et eksamensforberende kursus (en weekend) koster 1500,-, og det er 

primært biomekkere der betaler. 

• Maria mener at dette er en repræsentantskabsbeslutning, og ikke noget der 

kan træffes i et udvalg, da beslutningen simpelthen er for stor. Hun støtter 

ikke en prissænkning, da økonomien ikke er til det. 

• Emil gør opmærksom på at timeprisen er en ny ting, som er opstået indenfor 

de sidste par år (125,-/time). 

• Bjarke ser situationen som et pladsproblem. Julie gør opmærksom på, at 

kurserne er opstået som en medlemsfordel, og at man jo skulle bestå pensum 

ud fra universitetets undervisning. Hun synes dog det er fint at 

kursusgruppen har gjort sig tanker om sagen, og bragt den til øre for rep. 

• Mikkel mener at diskussionen er irrelevant så længe at kurserne er fyldte. 

• Mikkel foreslår at egenbetalingen af kurser lyder på 125,-/time, med maks. 

1000,-. 
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• Louise kalder til afstemning om hvorvidt vi skal gå videre med den 

nuværende model, eller hvorvidt vi skal finde en løsning på at fylde tomme 

pladser med biomekkere, evt. Til lavere pris end nu. 

• Maria mener at man mister grund til at melde sig ind i foreningen, hvis kun 

man skal betale 250,- ekstra for et kursus, frem for et medlemskab. Det skal 

være en fordel, og skal kunne betale sig, at være medlem. 

• Afstemning - Skal vi generelt sætte prisen ned for ikke-medlemmer til vores 

kurser? Dette lægges under punkt 10 ’BUDGET’. 

7. Opfølgning på:       18.20 – 18.45 

- SWOT 

FADL-Hus 2.0: OUH virker ikke positivt stemt for at 

FADL overtager den gamle boghandel. Umiddelbart ingen 

administrativ opbakning fra direktoratet på OUH. Vores 

leje ophører fra 1. juni, og skal således ikke hæfte for den 

fulde opsigelse af lejemålet.  

Skal vi, måske sammen med MR, presse på for at bevare 

noget af det studiemiljø som boghandlen bibragte? 

En tovholder fra SDU ser på muligheden for at vi kan få et 

lokale på Winsløwparken. Følges op på ved nyt. 

Bettina foreslår at såfremt vi kan få del af et ”dele-lokale”, 

så skal vi arbejde ud fra at være derude i hvert fald én dag 

om ugen. 

SoMe: Hvem har koden til Instagram? Louise kan ikke 

komme videre uden denne. 

- HF-dage: 

Forslag fra medlem:  

Et arrangement der klargøre hvad overenskomsten dækker 

over, så der ikke er tvivl om ens rettigheder. 

- Kontakt til vagtbureau: 

Flere kurser? Genopfriskningskursus? 

Emil mener at vi skal gøre mere opmærksomme på at 

vagtbureauet ligger på OUH (gælder både for medlemmer 

og afdelinger). 

Løsvagter kører som det skal, hold er et kaos. Torben og 

Klaus er på sagen. 

- Billeder fra pubcrawl: 

Sebastian og Bettina kigger på det. 

- Foreningsmødet med MR: 

Kort møde. Det var lidt for overfladisk, for alle foreningers 

vedkommen. Der afholdes nyt møde næste år. 

Frederik: Vi kan evt. Meldes ind i ’Studentlife’ på SDU. 
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8. Status på året indtil nu      18.45– 19.10 

Tanken er, at vi taler sammen om, hvordan vi synes det er gået i rep indtil videre, om 

vi har fået nået noget af det vi gerne ville, hvor vi skal blive bedre og ikke mindst, 

hvad vi skal nå resten af tiden inden sommer samt inden næste generalforsamling.  

• Vi mangler en rep-weekend. Sebastian og Maria kigger på det, men det 

kan ikke nås i dette rep-år. Til gengæld foreslås det at vi lørdag d. 2/9, 

laver en rep-råhygge-dag. Det planlægges.  

• Deadlines skal vi blive bedre til at overholde. 

• Vi er ikke synlige nok. Bedre, men ikke gode nok. 

• Mere ren hygge i rep. Giver et bedre privat bånd, hvilket giver bedre 

diskussioner. 

• Gennemsigtighed ift. udvalgene kunne godt være bedre. 

• Julie synes at det virker godt, at Sebastian har stået for det nationale, og 

Maria for det lokale. Det letter arbejdsbyrden for formandsskabet. 

9. Medicinerkalenderen      19.10 – 19.20 

Ved Emil.  

• Der er nogle software-problemer. Steffen er kontaktet af Emil ang. 

Ændring i hjemmesiden. 

• Emil finder ud af hvordan det fixes. 

10. Budget 

• Vi skal se på de eksamensforberedende kurser, da de er meget tunge i 

budgettet. 

• Maria henstiller til at overveje om vi bør indføre egenbetaling på disse 

kurser. Det er dog vigtigt at melde klart ud til medlemmerne hvordan 

landet ligger. 

• Fredrik: Eks. B5 får folk til at melde sig ind, fordi dumpeprocenten er så 

høj. Derfor er det lidt farligt at sætte egenbetaling på, da vi risikerer at 

miste nogle af disse tilmeldinger. 

• Bettina: Vi skal stramme op, hvis vi skal gå ud af dette regnskabsår med et 

nogenlunde resultat. Måske et lille gebyr på eks. 100,- kunne gøre det. Det 

redder ikke nødvendigvis budgettet, men det kan give et bidrag. Skal vi 

sætte prisen efter kursets længde? 

• Louise synes det er en skam at der skal bespares, når nu det er en af vores 

største medlemsfordele. 
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• Mikkel advarer mod at bruge forplejning som et argument.  

 

• Skal vi have en ’budget-dag’, hvor vi sætter os og kigger på hvor der kan 

spares? Dette kan evt. Tages op efter sommer. Der stemmes ikke om noget 

før der er set på budgettet. 

• Strategi for indtægtsvirksomhed.  

11. Studiemiljø 

• Ole Skjøtt er genvalgt som dekan på SUND. 

• Der er MR-møde d. 18/5.  

• Der er godkendt ny kandidat-studieordning. 

12. Information fra udvalgene   19.20 – 19.45 

• Hovedbestyrelsen 

▪ Der er HB-møde 19/5. 

▪ HF’s aktier i FADLs Forlag er godkendt til salg til 

Lægeforeningen. 

▪ HB har sagt ja til at indgår forhandlinger med Tryg. 

▪ Formandskabet skal kigge på besparelser for HF. 

• Uddannelsespolitisk udvalg 

▪ Sociale medier: Like alt. ’Tag’ alle.  

▪ Studieundersøgelsen: Ca. 21% besvarelse i Odense. 

▪ KBU-fordeling og 6 års regel diskuteredes. 

▪ Medicinsk Uddannelseskonference var en succes. 

• Medlemsfordelsudvalget  

▪ Kittelkort går nationalt efter sommer. 

▪ Planlægning af National-Dag. 

• Overenskomstudvalget  

▪ Planlægning af ’FADLs Ønskeuge’ - national håndtering 

af promovering og overenskomsten. 

• Lægevikargruppen 

• Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg 

• Universitetsansattes Udvalg 

• Kursusgruppen 

▪ Afvikling af de sidste semestres kurser. Opsamlende 

møde i juni.  

▪ Arbejde på næste års kursuskalender. 

▪ Der håbes på bedre tilmelding til lægevikarkurser.  

▪ Der er stillet forslag til nyt formandskab. 
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▪ Skal repperne hjælpe til ved eks. Et kursus hvert 

semester? 

• Fest- og Arrangementsudvalget 

▪ Billetsalg i døren? 

• Medlemsudvalget 

▪ Medlemsfordele 

▪ Under bachelor-intro; Studieteknikkursus slås sammen 

med vores intro-forelæsning. 

▪ Bachelor-opstart er omkring 25/8 (fagligt 29/8). 

▪ Merchandise; Sebastian har snakket med sin far om et 

tilbud. 

▪ Der er arbejdes videre med FADL/FNKS T-shirts. 

 

13. Eventuelt     19.45 – 20.00 

• Uddelt 81 kittelkort i maj. Det vil sige at vi i alt har delt 247 ud. 

• Mange specialehæfter uddelt. 

• Folk har været gode til at snakke med os til maj-kampagne, vi har måske 

fået 10-15 medlemmer. 

• Der skal undersøges hvor vi køber bolcher. 

14. Spisning     20.00 – 20.30 
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