
 
 

 

Dagsorden 
Repræsentantskabsmøde  
Tirsdag den 5. Februar 2019, 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 

Tilstede: 

Rune, Lars, Michaela, Bettina, Sabine, Malene, Sebastian, Signe  og 

Kris 

På konference: Katrine og Johanne. 

 

1. Formalia      

1. Valg af dirigent – Michaela 

2. Valg af referent – Kris 

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Rune 

4. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

5. Godkendelse af referat – se bilag Godkendt. 

 

2. Information fra formandsskabet 

Ved Rune.  

Mulighed for faglig dag i Århus. 

Østerbro herlev sag afsluttet (tabt) også orienteret på mail. 

I Aarhus forsøger de med gratis indmeldelse på 1. semester, det har givet 100 

flere meldt ind på første semester end tidligere.  

- Interview herom på fyn med Rune 

Skal der rykkes på transportsagen? Evt. demonstration med vandring eller 

busser. 

 

Michaela: 

Brev PLO m.m. ang transportsagen kan rekvireres ved Michaela. 

 

Johanne: 

Der er blevet ryddet op i kælderen af FADL huset. 

 

 

3. Information fra sekretariatet 

Samtykke erklæringer på baggrund af krav om registrering om hvem der 

arbejder med forsikring, skal underskrives samt en godkendelse af brug af 

reppere  i markedsføring som er valgfri at underskrive. 

Underskrift af tidligere referater. 

FADL huset trænger til en ny støvsuger og bedre belysning. Evt. finansieret af 

salg af lamper og omrokering. Sebastian kigger på belysning. Bettina køber 

støvsuger. 
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4. (Eksamensforberedende) kurser       

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning: 

I forlængelse af vores punkt på rep-weekend (se vedhæftet referat), skal 

have en først have en overordnet diskussion om hvorvidt 

repræsentantskabet skal have indflydelse på hvilke kurser som bliver 

og ikke bliver afholdt. Her menes kun helt specifikke kurser, hvis der 

har været problematikker med dem, og ikke alle de kurser, som kører 

problemfrit. Hvis ja, så dernæst en specifik diskussion om hvorvidt vi 

skal i mere eller mindre grad, helt specifikt, skal diktere kridstregerne 

for omfanget af modul 4 eksamensforberedende kursus. 

Bilag:  

Bilag til udregning bag løn og egenbetaling 

 

Referat: 

REP skal ikke micromanage underudvalg. 

Bettina vil deltage til fremtidige kursusgruppe møder samt 

ansættelsessamtaler. 

REP står for økonomien og udvalgene står for diverse med Bettina som 

evt. stop klods. - Økonomien skal hænge sammen. 

Lavere løn til undervisere hvis vi følger overenskomsten. 

 

Hermed vedtaget (enstemmigt) at kursusgruppen tager selvstændige 

valg og REP står for at vejlede med økonomien da denne skal passe. 

5. Udlejning af vores kælderlokale      

Ansvarlig for punktet: Bettina  

Bemærkning: 

Vores ’fest-lokale’ i kælderen samt køkkenet lider under at blive lejet 

hyppigt. Vi skal have en snak om hvorvidt vi skal sænke antallet af 

mulige dage lokalet kan lejes årligt (f.eks. ikke både fredag og lørdag), 

eller om der skal være et rengøringsgebyr uanset rengøring 

(selvfølgelig større rengøringsgebyr ved helt manglende rengøring). 

Bilag:  

Mundtligt. 

Én udlejning per weekend. 

Hvis rengøring mangler hvad skal det koste? 

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


Foreningen af Danske Lægestuderende 

Odense Kredsforening 

 
 

 

 

 

FADL 

Odense Kredsforening 

Hunderupvej 67 

5230 Odense M 

Tlf 66 13 96 01 

Mail okf@fadl.dk 

Web www.fadl.dk/odense 

 

Side 3 af 6 

Vedligeholdelses afgift? 

Skal lejekontrakten revideres? (ro efter kl. 03:00) 

Rengøring af FADL huset 2 gange om ugen – ja når der er udlejning 

Køb klapstole? 

Afstemning: 

Én udlejning per weekend (enstemmigt) hverdage er udenfor rengørings 

ordningen. 

Depositum på 350,- vedligeholdelsesgebyr 150,- (énstemmigt) 

 

6. Modtaget støtteansøgning fra SATS     

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning: 

Vi har modtaget en ansøgning fra SATS (Studerendes Anæstesiologiske 

og Traumatologiske Selskab) hvor de søger om 5000kr til et kandidat-

simulationskursus i april. Ud fra deres ansøgning lyder det som et 

decideret sponsorat og ikke et samarbejde vedrørende kurset, de 

ønsker. 

Bilag: 

Se vedhæftet ansøgning fra SAT 

Vores budget 2019 er vedhæftet til orientering 

Indstilling:  

Stillingstagen til om vi generelt skal give penge til støtteansøgninger, 

samt denne specifikke 

FADL kan på nuværende tidspunkt ikke uddele sponsorater eller legater særligt 

ikke udenfor FADL’s eget regi. 

 

7. Stedfortræder til næstformandsposten    

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning: 

I forbindelse med Rune tager til udlandet i April til slut maj, bliver 

Johanne stedfortræder til formandsposten. Herved er der behov for en 

stedfortræder til næstformandsposten.  

Indstilling: 

At I overvejer hvorvidt I er interesserede i at være stedfortrædere til 

næstformandsposten. Endelige valg er først på rep-mødet d. 7 marts. 

Rune rejser i 2 uger. 
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8. Valg til UPU     

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning:  

Johanne har fratrådt sin plads i Uddannelsespolitisk udvalg, herved er 

der en ledig plads i UPU. 

Indstilling:  

Valg af ny medlem til UPU. 

 

Fraværende medlemmer orienteres ellers gives stillingen til KU. 

 

9. Visionspunkter fra rep-weekend    

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning: 

Til rep-weekend havde vi en session om FADL Odense’s vision for 

2019, vi kom frem til nogle fællespunkter for 2019.  

Bilag: 

Vedhæftede punkter fra visions 

Indstilling: 

En diskussion/snak om hvordan vi kommer videre fra at have 

udarbejdet et visionspapir til konkret at igangsætte etableringen af 

kurserne/arrangementerne. 

Hvordan kan gode tiltag indplamenteres og evt. tovholdere. 

eks. 123-praksisklar. 

Flere sociale arrangementer ved REP. 

REP tema aften. Hvordan skal det afholdes og administreres? 

 

Lav et punkt til næste dagsorden hvor der kan pitches ideer, samt hvem der vil 

stå for en aften og evt. aftale en dato for næste arrangement. 

 

10. FADL kalender for foråret  

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning: 

Studiestartsteknikkursus d. 11/2, hvor vi plejer at have en præsentation 

hvor vi pitcher FADL – udover at spise pizza og drikke sodavand/øl. 

IMCC Sundhedsmekka d 14/3 fra 10-16 på Campus, hvor vi atter 

reklamerer for FADL. 

Pubcrawl for F19 d. 14/3 om aftenen. 
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Indstilling: 

Tilkendegivelse af deltagelse 

Studieteknik kursus skal promoveres samt flest mulige REPpere skal deltage. 

Organisering af bestilling af pizzaer (hvem står for dette og hvorfra) samt 

forberedelse af slides og oplæg om FADL til studieteknik kurset. 

Sundhedsmekka marts. 2-3 der passer standen.  

 

11. Information fra udvalgene 

1. Hovedbestyrelsen (HB) 

 

2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

 

3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) 

Navneskilte gratis udlevering og med trykt navn (25,-) 

Er der interesse i Odense? Nej. 

4. Overenskomstudvalg – SPV 

Herlev østerbro sag tabt. Medarbejdere kan ikke blive dækket på laboratie 

overenskomst. 

5. Lægevikargruppen (LVG) 

-- 

6. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Møde med Akademikerne m.m. og diskussion omkring implementering af ny 

overenskomst. 

7. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 

-- 

8. Kursusgruppen 

Mød en læge: Almen praksis. 

SPV dialog omkring fremtidige kurser: Journal skrivning, Cosmic. 

Kursus med workshop i personlighygiejne, forflytning, måling af værdier m.m. 

9. Eventudvalget 

Bowling arrangement. (68 tilmeldte) massere engagement og tilmeldinger. 

Pubcrawl D. 14/2. 

10. Medlemsudvalget 

Skal havde ny formand samt organisering af kandidat pubcrawl. 

11. PR-udvalget 

Myter om FADL. Der kommer flere. 

 

12. Eventuelt 
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13. Mødeevaluering 

Godt møde. 

 

14. Spisning  
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