
 
 

 

Dagsorden 
Repræsentantskabsmøde  
Lørdag den 12. januar 2019, formiddag i Ravnedam-hytten  

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 4 

Tilstede: Nicolai, Katrine, Malene, Sabine, Rune, Johanne, Signe, 

Rasmus og Jonas 

 

1. Formalia      

1. Valg af dirigent – Johannes indstilles 

2. Valg af referent – Jonas indstilles 

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet - Katrine indstilles 

4. Godkendelse af dagsorden. 

▪ Godkendes 

5. Godkendelse af referat – se bilag 

▪ Rettelser ift. forståelse af pkt. 3 (indrexregulering) pkt. 6 

(stavefejl). Godkendes med disse forbehold 

 

2. Information fra formandsskabet 

• Vagtordningen vil gerne mødes med Rune for lokalaftale om 

nedregulering af hviletiden fra 11 til 8 timer 

o Der stemning for dette i rep 

• Johanne skal skrive indlæg om Transportsagen til Sund&Hed inden 16/2 

• Diskussion af støttemedlemskab til næste møde 

• Vi har nu skiftet revisionsfirma til Martinsen’s Revision 

3. Information fra sekretariatet 

• ’Fremtidens Læger’ er blevet printet 

• Der er blevet taget nye PR billeder 

4. Eksamensforberedende kurser     

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning: 

Det eksamensforberedende kursus for B4, som var afholdt sidste weekend har fået 

kritik, både på underviserdel samt indholdsdel. Vi skal have en snak om dette, samt 

etablere nogle retningslinjer for ansættelse af undervisere på vores kurser. 

Bilag:  

Ansættelseskontrakt fra Aarhus som skabelon 

Indstilling:  

Etablering af retningslinjer for ansættelse af undervisere på vores kurser 

• Minimum 15 klager fra kursusdeltagere 

• Klager over faglighed, pensumdækning, og kursuslængde 

• Vi skal i fremtiden vurdere om kurser er relevante før de oprettes. Hellere 

relevante kurser med højt fagligt indhold, end irrelevante kurser med lavt 

niveau 
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o Skal vi overhovedet have et B4-kursus i fremtiden? Mange mener 

jo at det er et relativt nemt modul 

o Nu har Emma brugt lang tid på forberedelse, så skal det helt 

stryges, eller måske bare nedgraderes til halv mængde deltagere 

▪ Måske kan hun køre kurset på én dag 

• Kris er taget af som underviser 

PUNKTET ER LUKKET HERFRA, OG KUN TIL REPRÆSENTANTSKABETS 

ORIENTERING 

5. Studiestart F19    

Ansvarlig for punktet: Katrine  

Bemærkning: 

Vi skal snakke studiestart og hvem der møder op til de forskellige ting samt hvad 

oplægget/oplæggene skal indeholde. Studieteknikkurset samt første dag for den nye 

årgang (d. 29 januar). 

Indstilling:  

Tilkendelse af hvem der møder op til hvilke ting og udformning af oplæg 

• Introdag er 29/1 klokken 10.00, vi skal have nogle reppere ud 

o Johanne, Rune og Katrine sætter sig og forbereder noget forelæg 

o Kursusgruppen skal lige finde ud af studieteknikkursus inden, så en dato 

kan komme med til introdagen 

▪ Der skal fortælles lidt om hvad FADL egentligt er for noget 

▪ Bedre argumenter for hvad man kan som FADL-medlem 

o Opslag på de nyes facebook-gruppe allerede nu; så melder de sig ind før 

studiestart, og de når ikke at købe forsikringer før studiestarten 

6. Information fra udvalgene 

1. Hovedbestyrelsen (HB) 

▪ Diskussion rabat for 1. semester i Aarhus: 

• De får lov til at gøre det, men de skal stadig betale 

kontingent til HF (det de plejer at betale 

gennemsnitligt for dem der melder sig ind på 1. 

semester) 

• Der blev ikke besluttet noget definitivt, da der ikke 

er nogen økonomisk plan endnu, men det blev 

godkendt at det måtte eksekveres som prøve 

▪ Der blev godkendt budget for HF 

▪ Evaluering af L-Rep 

▪ Diskussion om udskiftning af de professionelle 

bestyrelsesmedlemmer i FADLs Forlag. KKF indstillede Erik som det ene medlem. 
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• Der skal fastsættes nogle ’siddeperioder’, så man 

kun kan sidde i en bestemt mængde år, og dermed 

sikre en hyppigere udskiftning 

▪ Rabataftale med Munksgaard på 20% 

• Blev afvist, da buddet kan fås mange steder 

• De vender tilbage hvis de giver et bedre tilbud 

• Ingen reel beslutning 

▪ Transportsagen, med svaret fra Tommy Ahlers, så sagen 

er taget op 

2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) 

4. Overenskomstudvalg – SPV 

▪ TR som overenskomstfremmere, og ikke kun bisiddere 

til konflikter 

▪ Del Lille Blå 

▪ Signe bliver tovholder for Vagtordningen, så vi kan få 

gang i kontakten, bl.a. om oprettelse af hold 

5. Lægevikargruppen (LVG) 

6. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

7. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 

8. Kursusgruppen 

▪ Lægernes Pensionsbank vil gerne afholde et skatte- og 

budgetkursus for os 

9. Eventudvalget 

▪ Møde i uge 3 

▪ Pubcrawl 

▪ Bowling 

▪ Nunchi-arrangement i marts 

10. Medlemsudvalget 

 

 

 

 

 

7. Eventuelt 

• Hvem kan være kontaktperson for vores kontakt til TotalBanken? Jonas 

flytter, og kan ikke. 

o Nicolai bliver skrevet på, og deltager i møde med Bettina 

▪ Flere sponsorater 

▪ Flere procent renter 
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• Jonathan vil gerne stå for Eventyrløbet 

8. Mødeevaluering     
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