
 

 

 

1. Formalia 
1. Valg af dirigent – Johanne  

2. Valg af referent – Sabine  

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet – Johanne  

4. Godkendelse af dagsorden godkendt  

5. Godkendelse af referat – se bilag godkendt  

 

2. Information fra formandskabet 

Velkommen til Martine.  

12.000 kr til promoveringsvideo - FS.  

FADL Odense har muligvis mulighed for at overtage PC Skærme fra København.  

3. Information fra sekretariatet  

OKF 

Håndværker i julen, væggen mellem de to kontorer skal isoleres. Giver bedre muligheder 

for udlejning.  

Psykolog og fysioterapeut har vist interesse men giver udtryk for at det er et problem, at 

der er så lydt. Vores nuværende lejer fortsætter lejemålet til en laver pris, bedre end at 

kontoret står tomt.  

2 nye studentermedhjælpere til hhv. forsikring, OKF administration og Kursusadministra-

tion: 

Simone Meyersahm, erhvervsøkonomi  

Martine Mejding, kiropraktor studerende, starter på medicin til sommer 

Ansat på 7,5 time hver. 

 

Forsikring 

Oplever et fald i forsikringer. Sidste år sluttede vi på 3904. I år rammer vi nok 3880. Vi har 

året igennem haft en procentvis stigning på 3%, siden sommerferien har vi mistet lige 

knap 1% pr mdr.  

I dag har 3862 forsikring. 

De flytter til Bauta. Det er svært at konkurre med et selskab der ikke skal tjene penge.  

Ønske om at give mulighed for at medlemmerne kan opsige deres forsikring på 

mit.fadl.dk, da vi ikke får svar på hvilket forsikringsselskab de flytter til. 

 

Nye forsikringstiltag: 

Kandidater der melder sig ind i LF kan få 50% rabat på indbo og ulykkesforsikring. 

Pludselig skade pr. 01.01.2020 prisen dækkes af den almindelige prisstigning på et par 

procent, selvrisiko på 1.000 kr. Er en fast del af indboforsikring. Tobias og Malou fra natio-

nalt MFU laver en lille film der bruges til markedsføring. 
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Gavekort til Netto kampagnen til E2020 beskrives i januar så projektet kan drøftes på For-

retningsudvalgsmødet den 27.01.2020. 

Prisstigning på et par procent. Den lille grundpakke kommer til at koste 1899,- mod 1850,- 

og den store grundpakke 2499,- mod 2454,- 

Forsikringen skal genforhandles til 01.01.2021. MFU vælger ikke at forhandle med andre 

selskaber end Tryg. Sidste gang tog forhandlingerne tre måneder. Kravindsamling/ønsker 

til forsikring ud til medlemmerne i januar. Opstartsmøde med Steen Douglas, ufrivillig 

forsikringsmand, i februar.  

Opdateringer på mit.fadl.dk hen over julen. Der lukkes for opdateringer, så vi har lavet et 

google Ark hvor op- og nedgraderinger noteres. 

 

Torben Swilley løser følgende opgaver i julen: 

• Skadesanmeldelse til pludselig skade 

• Samtykkeboks til medforsikret, så de må hente oplysninger hos os 

• Medlemsadministration af samtykkeerklæringer 

• Automatisk sletning af gamle persondata 

• Medlemsoverblik over betalinger 

• Opdatering af databasen og almindelig vedligeholdelse af systemet  

 

Bettina tester og godkender inden det går online. 

 

Kommunikation 

Bilag til brug de lægestuderende er klar, der mangler tal fra Klaus. 

One-page på psykiatri, tekstoplæg fra Erik, udarbejdes i januar 2020 

Markedsføringsplanen for F2020 er udarbejdet 

Ny hjemmeside, har ventet på politikkerne. Ny formand for gruppen Linnea, Lotte Erik-

sen har ikke tid. Næste møde den 06.01.2020. 

Redesign og mobilvenligt mit.fadl.dk, kan sikkert erstatte ønsket om en App 

Opdatering og genoptryk af folder til forsikring og til velkommen til Fadl folderen 

Genoptryk af Kittelkort i foråret 2020 

 

MFU 

Ny formand Malou Tholin. Tobias fortsætter indtil han bliver læge til sommer. Deltager i 

kommende forsikringsforhandlinger. Fokus på kampagneorienteret tilbud i alle kredse. 

Kittelkortprojektet, Michaela laver beskrivelse til HF. Ønske om møde med Frederik 

Schønning for at snakke medlemsfordele i samarbejde med Lægeforeningen. Bettina fin-

der mødedato med Frederik. Planlæg de nationale feltkontorer, fastlæggelse af datoer. 

Klaus, Bettina, Erik og Mathias aftaler dato med sekretariatslederen i kredsen. 
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4. Endelig godkendelse af budget 
Endelig godkendes på næste møde med forbehold: Justere antallet af medlemmer i budgettet og dermed 

indtægten herfra, samt ombytning af gebyrer når Malene har ryddet op i dem.    

 

5. Valg af social koordinator 
På opfordring fra FS skal alle kredse finde en social koordinator, der står for at arrangere noget socialt for 

rep i løbet af året. Der fra FS’s side søgt om midler til dette fra aktivitetspuljen. 

For at skabe mere socialt. Alle byer finder en der kan arrangere noget for repræsentanter. Søgt HF aktivitets-

pulje så der kan foretages sociale ting i repræsentantskabet.  

Johanne og Signe er Sociale koordinatorer.  

 

6. Oplæg fra Tryg forsikring ved Jacob Leerhøj 
Gennemgang af FADL-forsikring.  

 

7. Bankskifte fra Danske Bank til Lån og Spar Bank 
Det er fra sekretariatet et ønske om at samle alle FADL’s aktiviteter i Lån og Spar Bank for gøre arbejdet 

nemmere og kunne spare penge.  

Bilag eftersendes. 

OKF er den eneste der har Danske Bank. Ved skift til Lån og Spar Bank kan der være fordele da resten af 

FADL har bank her. Kan aflaste Malene.  

Det besluttes enstemmigt at skifte fra Danske Bank til Lån og Spar Bank.  

 

8. Diskussion af lokal dispensation fra 11 timers regel i forbindelse med SPV-arbejde 

Simon og Signe præsenterer oplæg 

Tager man en aftenvagt, kan man i dag ikke tage en dagvagt dagen efter. Kunne være en mulighed af give 

dispensation på betingelse af, at folk ikke tvinges til dagvagt efter en aftenvagt. Evt. udgangspunkt i region 

Midtjyllands aftale fra d. 28-06-2017.  

Det besluttes at arbejde videre med emnet.  

 

9. Mulig rykning af Rep-weekend til 15-16 februar 
Der har ikke været svaret på vores henvendelser ift. At booke hytte til rep-weekend. Til gengæld er der mu-

lighed for en virkelig god lokation weekenden efter 

Rep weekenden rykkes til 15-16 februar.  
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10. Information fra udvalgene 

 

1. Hovedbestyrelsen (HB) 

Har møde d. 18-12-2019.  

 

2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 
Har møde d. 19-12-2019. Har fået uddelt pladser i udvalget. Fokus på det gode klinikophold, karri-

ere vejledning, studenterforskning, trivsel samt overflytter.  

 

3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) 
Arbejder fortsat på kittelkort. Udvalget vil opsøge andre interessegrupper til hjælp med udvikling af 

kittelkort.  

 

4. Overenskomstudvalg (OU) 

  Fællesmøde med LVG og UAU. Fokus på kommende overenskomstforhandlinger. Kontakt med med-

lem af informationscenteret. Møde med region Sjælland, har haft en ansat der har fået stillet  lejlighed i 

stedet for værelse til rådighed. Det ses som en gode, derfor har de fået skattesmæk → bliver snart en 

voldgiftssag.  

   

5. Lægevikargruppen (LVG) 

Se ovenstående.  

 

6. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Intet nyt.  

 

7. FADL’s Forlag 

Redaktør har opsagt sin stilling. Der vil ske omorganisering af forlaget.  

 

8. Kursusgruppen 

Der er afholdt jobsamtaler og der er blevet ansat nye undervisere på B8 og B9 kurserne.   

 

9. Eventudvalget 

Velafsluttet julebingo. Næste møde skal der vælges ny formand.  

 

10. Medlemsudvalget 

Opstart sammenarbejde med Lån og Spar Bank. Opstart på flere muligheder for aktiviteter i     

Odense.  

 

11. PR-udvalget 

Intet nyt.  
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12. Ad hoc grupper 

Transportsag ikke afslutte i Odense da de studerende her står dårligst stillet ift. Transportrefusion.   

  Opstart af transport-sagen i Odense. Undersøge behovet blandt de studerende, om sagen skal tages op 

igen.  Starter case indsamling. Kontakt til MR.  

  Brug de lægestuderende: mange møder med politikerne, interessegruppe mm. Der arbejdes stadig 

hårdt.  

  Sundhedspolitisk udspil: svar fra medlemmer vedr. hvad FADL´s mening skal være. Der skal udarbej-

des skabeloner som fremstilles på L-rep.   

 

11. Eventuelt 

Alle PH-lamper er nu solgt.  

 

13.  Kommende Rep-møder 

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

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

3. OKR 6: Lør-Søn d. 8-9/02  

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

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

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

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

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

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

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