
 
 

 

Dagsorden 
Repræsentantskabsmøde  
Tirsdag den 18. December 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 7 

Ikke tilstede: Kris, Sebastian kommer klokken 18 

1. Formalia      

1. Valg af dirigent – Katrine vælges 

2. Valg af referent – Jonas vælges 

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Johanne vælges 

4. Godkendelse af dagsorden. 

Nyt pkt. 4: Transportsagen 

5. Godkendelse af referat – se bilag 

Pkt. 14: QMed i stedet for QNet 

 

2. Information fra formandsskabet 

• ’Fremtidens Læger’ 

o For interesserede er der Skype-møde d. 6/1.  

• Vi har tilknyttet forsikringsmægler, som er tilknyttet Lægeforeningen, og nu 

også hos os. Han køber forsikringer og sælger dem til os, så vi sparer noget ift. 

nu. 

• Aktivitetspuljen 

o 30% af vores penge fra Tryg er blevet opbrugt for i år. 

o De 70% som skal gå til større aktiviteter i foreningen, vil overgå til HF 

hvis ikke de bruges indenfor en bestemt tidsramme.  

3. Information fra sekretariatet 

• Forsikring 

o Vi har nu solgt 3904 forsikringer 

o Vi må ikke længere sælge ’FADL Forsikring’ men ’Forsikring fra Tryg 

gennem FADL’. 

o Vi må ikke give råd om forsikringsbetingelser uden at være 

forsikringsuddannede. Kun Bettina er i gang med dette.  

o Alt vores materiale skal trykkes om, da der står ’FADL forsikring’ på 

det hele. 

o Almindelig prisstigning på 1,7%, som følger den normale 

indexregulering. 

• Materiale 

o EKG kort er klar 

o 39 Specialer netop ude af trykken 

o Fremtidens Læger er ikke kommet endnu 

o Kittelkort er udskudt til januar 

o Bettina og Torben laver øget selvbetjening på MitFADL over 

juleferien, til forsikring. 

• Vi fik nogle nye medlemmer på feltkontor 

• Photoshoot d. 8/1 eller d. 9/1 

• Julelukket 21/12-6/1. Bettina og Andreas passer mailen. 
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4. Transportsagen 

o SDU har indstillet refusion pr. Efteråret 2019. 

o Johanne er blevet bedt om at skrive en lille artikel i Sund&Hed om sagen. 

5. Valg af revisionsfirma       

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning: 

Sekretariatet har hentet et tilbud fra revisorfirmaet Martinsens, som har været 

tilknyttet FADL Aarhus i en årerække. Tilbuddet gælder for OKF, KKF og HF. 

Bemærk det er tallene i tabellen som er det endelige tilbud. 

Bilag:  

Bilag 1 

o Vi kommer til at sparer nationalt ved at skifte til Martinsen 

o Vi skifter pr. 1/1-2019 

 

6. Endelig godkendelse af Budget 2019     

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning: 

Vi skal endeligt godkende budgettet for 2019. Ændringer tilføjet til sidste repmøde er 

markeret med gult. Derudover har jeg ændret posten for revision (1206) på forhånd, 

samt ændret forventningerne til medlemstal til 803 (poster: 1003, 1022, 1023), så de 

følger HF’s beregnede tal for gennemsnittet af medlemmer i OKF i 2018.  

Bilag: 

Se excelark for budget 

Indstilling:  

Endelig godkendelse af budgettet for 2019.  

o 803 er rettet fra 815 medlemmer.  

o Det ser faktisk ud til at blive et estimeret overskud. Det er best-case scenario. 

o Eksamensforberedende kurser er budgetteret med fuld tilmelding 

(egenbetaling), det skal vi lige være obs. på. 

o Budgettet godkendes enstemmigt.  
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7. Proces vedrørende forhandling af samdriftsaftaler    

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning: 

Kort punkt med information omkring samdriftsaftalen. Til foråret skal 

samdriftsaftalerne genforhandles for alle kredsene. Vi skal på et senere tidspunkt have 

en diskussion omkring hvad vi ønsker af ’services’ fra sekretariatet. 
Indstilling: 

Information til repræsentantskabet om at samdriftsaftalerne skal genforhandles og 

processen vedrørende dette. 

o Vores nuværende betaling for samdrift 322.804,- (estimeret for 2019) 

o Nicolai taler for gennemskueligheden i et fast beløb 

o Jonas påpeger om vi nærmere skal se på indholdet af aftalen, og betale for 

”hvad vi vil have” 

o Rasmus taler om at man bør kunne drage nytte af nogle af de andre byers 

fordele, hvis man skal betale ét samlet beløb nationalt. 

o Bettina fortæller at der før i tiden var flere medarbejdere, som hver arbejdede 

med hver deres ene ting, hvorfor mange punkter i Samdriftsaftalen ikke 

længere er relevante for OKF 

o Ann-Christine spørger om vi kan klare os uden Samdriftsaftalen 

o Jonas og Rune understreger at vi ikke kan klare os uden f.eks. Klaus 

og Erik, da vi i teorien ellers skulle have vores egen jurist og direktør i 

alle kredse. 

o Vi må ikke glemme at HF også bidrager til mange af de fordele vores 

medlemmer kan drage af FADL.  

o Vi skal beslutte os for hvad vi vil have, så vi kan komme med et kvalificeret 

bud på hvad vi vil betale for det. Dette tages op på Rep-weekend. 

o Der kommer materiale ud forinden, som vi skal have gennemlæst, så 

vi er klar på en diskussion herom. 

8. Rabatordninger for medlemmer     

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning: 

Aarhus Repræsentantskabet ønsker at fritage 1. semester for kontingent og vil have 

det vedta-get på en generalforsamling i januar. Det er ønsket, at rabatordningen bliver 

implementeret fra forårssemestret, og det vil indebære en vedtægtsændring, der skal 

godkendes i HB.  

Bilag: 

Excelark med medlemstal for alle kredsene 

Indstilling: 

At vi afklarer hvad vores holdning er til dette, og om det er noget som ønskes i OKF. 

o Der er delte meninger. Der er en risiko for at det kommer til at fremstå som et 
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billigt salgstrick, hvor de skal huske at melde sig ud, for ikke at komme til at 

betale. 

o På den anden side er det en måde hvor man kan vise de nye studerende hvad 

FADL kan, uden at de er tvunget til at betale med det samme. Der er nogle 

studerende som ikke kommer til eks. Vores eksamensforberende kurser, fordi 

de ikke vil betale knap 1500,- bare for at komme til et kursus billigere.  

o De eksamensforberedende kurser er allerede overbooket, hvad gør man ved 

dem? Vi benytter desuden vores kontingenter til at finansiere kurserne, som i 

øvrigt er meget dyre. 

o Det bliver næsten nødt til at være en national beslutning hvis det endelig er, 

for der er risiko for at der bliver utilfredshed blandt medlemmer i de andre 

byer hvis eks. Kun Aarhus får trumfet det igennem. 

o Et alternativ er 50% i rabat 1. semester.  

o Alternativt; hvis man tegner forsikring hos os, så kunne man få det 

semester man er på gratis. 

o Støttemedlemsskab, hvor man ikke kan benytte de nationale fordele (eller 

kurser), men hvor man betaler et mindre beløb kun til det politiske arbejde.  

o Kan være et pkt. Til næste rep-møde. 

o Vil OKF gøre 1. semester kontingentfrit? 

o Delte meninger 

o Må ÅKF få lov ikke at betale HF-kontingent for de kontingentfrie 

medlemmer? 

o Generelt enighed om at det skal de ikke have lov til. 

 

 

9. Debat om mulig ny lokalitet     

Ansvarlig for punktet: Nicolai  

Bemærkning:  

Vi skal have en debat om hvorvidt vi ønsker at beholde FADL-huset på Hunderupvej 

efter at OUH rykkes ud til campus. 

Indstilling:  

Meningstilkendegivelse og debat vedr. Dette. 

o Lokalerne skal være gode, hvor vi kan lave nogle store arrangementer, tæt på 

de studerende. Der er ingen chance for at få noget på det nye OUH.  

o Behøver vi at investere i at rykke lokaler, hvis vi bare sørger for at være 

endnu mere synlige på det nye OUH, med flere feltkontorer, og flere 

aktiviteter med repræsentanterne.  

o Vi skal være bedre til at bruge det hus vi allerede har, det handler jo om at 

ændre det syn som medlemmerne har på vores ejendom. 

o Skal vi undersøge hvor meget vi kan belåne i vores hus, til at investere i en 

mindre ejendom i nærheden af det nye SUND? 

o Bettina påpeger at vi måske i fremtiden skal betale for lokaler til kurser, hvis 

der bliver skarpere opsyn med lokaleudlejning. Så skal vi have nye lokaler 

skal de være store nok til kurser evt. 
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10. Information fra udvalgene 

1. Hovedbestyrelsen (HB) 

o Møde d. 19/12 

2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

o Klinikpris: eurologisk i Aalborg, Neurologisk på Riget, og 

Gynækologisk i Hjørring 

o Diskuteret kommisorium 

o Diskuteret debatter til Folkemødet 

o Studieundersøgelsen, der arbejdes på mere standardiserede 

spørgsmål (den kommer formentligt i april). Er der nogen som har 

interesse i at hjælpe er de velkomne. 

o Best Practice 

3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) 

o Kommisorium og årsmål 

o Hvilke typer selskaber man vil arbejde sammen med 

o Ideer til nye nationale aftaler, bl.a. Fitness World, Kaffe, linser, 

online-bogportaler 

o EKG-kort lancering 

o De 39 Specialer er kommet, yay! Vi har 0,- udgifter, pga. Bettina. 

o Semesterpakker. 

o 9 nye kittelkort i januar. 

o Clara arbejder på et projekt om FADLs historie, som hun gerne vil 

have noget input til.  

o Der blev diskuteret rabataftale med Munksgaard, og om hvorvidt 

det ville være et konfliktpunkt med vores Forlag. 

4. Overenskomstudvalg – SPV 

o Efteruddannelsesmidlerne blev uddelt, og vi fik dækket alle kurser 

udover røntgen. 

o Oprettelse af flere hold i Vestdanmark 

o Sebastian skal lige have svar fra Klaus 

o Den Lille Blå kommer snart 

5. Lægevikargruppen (LVG) 

o Fokus på dækning af bolig ved klinik. 

6. Universitetsansattes udvalg (UAU) 
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o Møde 30/11 sammen med SUL 

o Der foreligger ikke et referat endnu 

7. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 

o Fællesmøde: ”Udvidelse af vagtmarkedet i Vest”, første møde har 

været afholdt 

8. Kursusgruppen 

 

9. Eventudvalget 

o Julebingo gik kæmpe godt. Folk var glade. Vi anskød at der var 

400-500 deltagere. 

o Pubcrawl i foråret for 2 kandidatårgange 

o Der skal være en halvårlig Beerpong-turnering (marts/april) 

o Bowlingarrangement i februar 

o Bachelorpubcrawl 

o Eventyrløb 

10. Medlemsudvalget 

o Vi venter på svar fra Jakob fra Vinens Verden 

11. PR 

o Instagram er oppe at køre, og vi skal bruge det mere, når vi f.eks. 

skal til møde. 

o Ét billede pr. Møde, men kør løs med stories. 

o ”Myter om FADL”.  

o Kom gerne med nogle myter. 

o ”FADL er mest for bachelorstuderende” 

o ”FADL er mest for kandidatstuderende” 

o ”Hvis man ikke arbejder SPV/VT er der ikke grund til at 

være medlem af FADL” 

 

11. Eventuelt 

o Rune og Bettina har netop købt fjernsyn og kamera. 

o Vi mangler at købe ”Den Røde Mikrofon” 

o SD-kort? 

o Bettina har netop modtaget opsigelse fra én af lejerne på 1. sal, pr. 1/3-19. De 

andre vil dog gerne finde en ny lejer til værelset.  

o De to sidste skal enten finde en ny til en ny kontrakt med dem, eller 

også skal de to selv skrive under på en ny lejekontrakt. 

o Kliniksagen; 
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o Michaela er i kontakt med MR, hvor der udarbejdes et 

spørgeskemaundersøgelse som skal sendes ud i foråret. Hvor de 

studerende kan beskrive hvad der har været godt/skidt. 

12. Mødeevaluering     

13. Spisning      

   

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

