
 
 

 

Dagsorden 
Repræsentantskabsmøde  
Tirsdag den 27. November 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 6 

Ikke til stede: Sebastian og Ann-Christine 

1. Formalia     16.30 – 16.40 

1. Valg af dirigent –  

2. Valg af referent – 

3. Valg af kommunikationsansvarlig for mødet 

4. Godkendelse af dagsorden. 

Nyt pkt. 6: Efteruddannelsesmidler 

5. Godkendelse af referat – se bilag 

• Vi har ikke noteret resultatet af pkt. 6, det var enstemmigt for. 

• Nikolaj skal rettes til Nicolai i pkt. 8 

 

2. Information fra formandsskabet 

• L-Rep bliver i marts, i Aarhus. OKF holder i september 2019. 

• Aktiefordeling i Forlaget 

• Johanne henstiller til at vi fremover ved projekter beslutter en tovholder, så 

projekter aldrig forsvinder i æteren. 

• Rune tager sig primært af nationale sager, og Johanne af lokale sager. 

• Kredsenes kontingent til HF er blevet reduceret  

3. Information fra sekretariatet 

• Intet nyt 

4. Tryg Forsikring       17.00 – 17.30  

Ansvarlig for punktet: Bettina og Jacob Leerhøj  

Bemærkning:  

Jacob Leerhøj fra Tryg Forsikring kommer til vores kreds og fortæller om vores 

forsikringsaftale med Tryg.  

• 73% af vores medlemmer har pt. Forsikring hos os (/Tryg) 

• Vi kan køre nogle forsikringer på samme vilkår som Lægeforeningen (f.eks. 

bil- og børneforsikring) 

o Her er barnet gratis i første leveår 

• Forsikringssager skal anmeldes igennem mit.fadl.dk 

o Ved rejser skal man ringe direkte til Tryg, og angive at man er 

lægestuderende. Så får man hjælp med det samme - er man ikke 

FADL-medlem får man dog en regning eftersendt, så man kan ikke 

snyde med det. 

• IDD - Insurance Distribution Directive 

o Vi må ikke rådgive omkring specifikke dele af 

forsikringsbetingelserne, men henvise til Bettina eller Tryg. 

 

5. Budget 2018       17.30– 18.30 

Ansvarlig for punktet: FS og Bettina 
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Bemærkning: 

Formandskabet og Bettina har modtaget udkast til budgetter fra de tre etablerede 

lokaludvalg (Kursus, Event og Medlemsfordels), samt information om forbrug i 2018. 

Dette kan sammenlignes inden mødet med 2018’s budget. Vi skal have en 

forventningsafstemning vedr. interne udgifter 

Bilag: 

Se pdf og excelark 

Indstilling:  

Vi kigger budgettet igennem og retter til, vi skal endeligt godkende det i december.  

• Budgettet skal tjekkes igennem af Malene, men umiddelbart ser vi ud til at 

komme ud med et overskud i 2019 (yay!). 

• Vi vil gerne have en grænse for hvor mange penge de lokale udvalgt må 

bruge på snacks om året: 

o Afstemning: De lokale udvalg får 600,-/året til snacks 

▪ For: Enstemmigt 

▪ Imod: -  

o Afstemning: Der bliver holdt én fællesmiddag for alle udvalg i året 

(For 3000,-) 

▪ For: Enstemmigt 

▪ Imod: -  

o Dette noteres på konto 1192 i budgettet 

• Vi lukker domændet for medicinerkalenderen, og sparer derved den post. Der 

er ingen der bruger den mere (post 1229) 

• 1245 reduceres fra 5000,- til 4000,- (600,- rykkes til forplejningsposten) 

• Der tilføjes 1000,- på post 1288 

• Budgettet godkendes i december 

6.  Efteruddannelsesmidler 

• Vejledningen  

 

7. Transportsagen       18.40– 1 9.00 

Ansvarlig for punktet: Johanne og Ramus  

Bemærkning: 

Et kort punkt med orientering og så forhåbentlig overblik over hvem der støtter op og 

er med.  

• Dekanen for Health på KU har sammen med de andre 

sundhedsvidenskabelige dekaner skrevet et brev til politikerne, hvor de 

beretter om problemet - det er fedt for os! 

• Vi skal have sat cykeleventet op - det er vi i gang med 

o Vi skal ud til forelæsningerne 

o Nogle kunne evt. Cykle med noget af vejen, bare til SDU 

o Tidspunktet rettes til at morgenmad er 7:15, afgang fra 

Klinikbygningen klokken 7:45 
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o Cykler: 

▪ Jonas, Rasmus, Lars, Nicolai (SDU), Sabine (SDU), Marlene 

(måske), Kris (SDU), Rune (SDU), Johanne 

o Vinker: 

▪ Signe, Katrine 

• Johanne og Rasmus skal til møde med en lokalpolitiker fra DF, for at få noget 

politisk ryghold 

• Der kommer en artikel om Transportsagen i Jyllandsposten d. 28/11 

8.  Mødekalender 2019      19.00– 1 9.10 

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning:  

Vi skal have godkendt en mødekalender for foreningsåret 2018/2019, samt lavet en 

madkalender til møderne. 

Se bilag 1 

Indstilling: til godkendelse. 

• Godkendes 

9. Rep-weekend       19.10 – 19.20 

Ansvarlig for punktet: FS  

• 12-13 januar 

• Der er lavet madkalender 

• Indtil videre 10 der kan deltage 

10. Indkøb af konferenceudstyr     19.20 

– 19.30 

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning:  

Se bilag 2 

Indstilling:  

Beslutte om vi vil have 55’’ eller 65’’ tommer fjernsyn, eller helt tredje, samt omfanget 

af konferenceudstyret. 

• Afstemning, skal vi have 55” eller 65”?: 

• 10 for 65” 

• 2 stemmer blankt 

 

11. Valg af kritisk revisor til Hovedforeningen  19.30 – 19.40 

Ansvarlig for punktet: FS  

Bemærkning:  

Der skal vælges kritiske revisorer til HF. De kan ikke være medlem af HB eller et 

repræsentantskab, men skal udpeges blandt medlemmerne af FADL. Der skal vælges 

ét medlem fra hver af kredsene, der sidder i to år, og en suppleant fra hver af 

kredsene, der sidder ét år. Man må ikke være medlem af HB. 

 Bilag: 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Bilag 3 

Indstilling:  

Vi skal have valgt en kritisk revisor (Jonathan Harbak) og en kritisk revisor suppleant 

• Sabine vælges som suppleant 

12. Valg af ny repræsentant til FADL’s Forlags bestyrelse 19.40-19.50 

Ansvarlig for punktet: Jonas  

Bemærkning:  

Vi skal vælge en ny repræsentant til forlagets bestyrelse. Jonas vil orientere om dette. 

Indstilling:  

Vi skal have valgt en ny repræsentant til forlaget fra OKF. 

• Michaela og Rune stiller op: 

o Michaela vælges 

13. Information fra udvalgene 

1. Hovedbestyrelsen (HB) 

• Der har været gennemgået budget for HB 

• Vi fik godkendt ansøgning om kamera og mikrofon 

• Der blev godkendt 15.000,- til KKF, som vil lave en kampagne imod 

piratkopiering, sammen med Forlaget. 

• Der blev desuden bevilliget penge til at der bliver renorveret på Blegdamsvej, 

med bl.a. lounge-område. Odense og Aarhus vil i fremtiden kunne søge om 

en lignende sum penge, til lignende projekt.  

2. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

• Rasmus er blevet valgt i YL’s uddannelsesudvalg 

• Arbejde med studieundersøgelse, valideres og forbedres 

• William fra Kbh blev valgt som formand 

• Fremtidens Læge, der arbejdes på en bedre overgang fra kandidat til KBU 

• 5/12 udvælges vinderen af Klinikprisen 

• Snakket om rettigheder for studerende der arbejder med forskning under 

studiet 

• Vil revidere ”Den Lille Lilla” 

3. Medlemsfordelsudvalg (MFU) 

• Møde d. 29/11 

4. Overenskomstudvalg – SPV og VT (OU) 

• Kaare fra KKF er ny formand 

• Der skal lokal fokus på lokalaftaler, Signe og Jonas skal have fat i Sebastian 

• ’Den Lille Blå’ skulle gerne komme i starten af december 

• Der skal fordeles efteruddannelsesmidler d. 28/11 

5. Lægevikargruppen (LVG) 
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• LV-hold i Jylland. Dem skal der være flere af 

• Beboelse til lægevikarer, hvad er deres rettigheder? 

• Simulationscenteret i Odense, er man ansat under SPV-overenskomsten, og 

ikke den nye simulationsoverenskomsten 

o Rune fortæller at det er et nationalt problem 

• Nyt LV-hold i Esbjerg/Køge 

• Fokus på trivsel blandt lægevikarer 

• Har revideret ”Den Lille Røde” 

6. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

• ? 

7. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) 

• Ny formand er Johanne fra KKF 

• Der har været set på udvalgets kommissorium 

• Kæmper for at få en overenskomst med PLO. De er dog ikke helt friske på 

ideen 

• Idé: SPV i Grønland 

• Kontakt til plejehjem i Odense, så vi kan få SPV’er derud 

• Meget fokus på nye jobmuligheder 

8. Kursusgruppen 

• Oprette flere ”Mød en [speciale]” kurser 

• Evaluering af kurser, samt planlægning af fremtidige kurser 

9. Eventudvalget 

• Der er godt gang i planlægning af julebingo (13/12) 

• Evaluering af BeerPong arrangementet - det var en stor succes! 

• Usikkerhed om hvad der skal ske mht. kandidatpubcrawl 

10. Medlemsudvalget 

• Opfølgning på fordele, og ideer til nye 

 

14. Eventuelt     20.15 – 20.30 

• Nicolai foreslår at vi får hævet lamperne lidt, vi skal have alt-muligt-manden 

på banen 

• Tore fra Aarhus er ved at kigge på noget jobmulighed hos QNet, som gerne vil 

have medicinstuderende (primært kandidaten), til at læse artikler, og 

godkende dem. Det kan også blive en mulighed i Odense.  

15. Mødeevaluering    20.30 - 20.35 

• Godt med mad under mødet, så vi ikke spiser for sent. 

• Godt at alle tør byde ind. 

• Fedt at Andreas gad deltage! 
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• Man kan godt være lidt bedre til at holde talerrækken 

o 1 finger: på talerrækken, et ”C”: direkte svar 

• Fedt med æbleskiver 

• Fedt med en gave til Bettina 

• Vi skal være lidt mere konkrete en gang imellem 

16. Spisning     20.30 – 21.00 
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