Formandens beretning
Kære medlemmer af FADL Aarhus Kredsforening
Endnu et foreningsår er gået, og hvilket år. Vi kan i FADL Aarhus se tilbage på et år, hvor
arrangementer og andre tiltag, der forbedrer studielivet, stadig har fyldt meget på trods af en
corona-pandemi.
Med et studiemiljø, der fuldstændigt blev lukket ned, har vi naturligt ikke kunne være så aktive som
håbet. I starten af året blev der brugt en del tid på at planlægge arrangementer, og så vente og
håbe på, de kunne afholdes. En stor begivenhed var dog, da vi i starten af december kunne
underskrive købsaftalen på nye lokaler til vores medlemmer i Aalborg Lokalenhed. En lang og
lærerig proces blev afsluttet på bedste vis, og nu har både repræsentantskabs- og almindelige
medlemmer til dagligt glæde af flotte lokaler i Aalborg. Der skal lyde en stor tak til arbejdsgruppen
omkring projektet, der på tværs af byerne fik sat gang i processen.
Vores aarhusianske lokaler på Nørre Allé, Medlemshuset, nåede netop at blive taget i
brug, hvorefter de måtte stå tomme i en del måneder. Dog har vi i den seneste tid oplevet, at
foreninger og medlemmer igen er begyndt at bruge vores skønne lokaler, der både rummer
bogsalg gennem Factum Books Medicinerladen, læsesal og møde- og kursuslokaler. Vi er glade
for, at huset begynder at blive fyldt med aktiviteter, som intentionen altid har været.
Som forening har det det seneste år været en udfordring
Da landet derfor igen begyndte at åbne op, tog repræsentantskabet for alvor fat på at stable
mange arrangementer og tiltag på benene. Fadølsarrangment, morgenmadsuddeling i
Medicinerhuset og en sommer(Gård)fest er bare nogle af de ting, repræsentantskabet har formået
at afholde, på trods af meget kort tid til planlægning. I medlemmer har været godt til at bakke op
om alle tiltag, tak for det. Vores udvalg FADL-fonden har uddelt penge til andre
studenterforeninger, vi har med stor succes startet en “læsemakkerbørs” op, udviklet og afholdt
kurser, samt budt alle nye medicinstuderende velkomne. Alt det er gode eksempler på ting, der
forhåbentligt kan bidrage til, at det at være medicinstuderende bliver lettere, og det er vi som
fagforening glade for at bidrage med.
Det er dog ingen hemmelighed, at vi ikke har fået afholdt helt så mange ting, som først håbet i
starten af året. Vi afslutter regnskabsåret med et overskud, fordi vi ikke har afholdt helt så mange
arrangementer som planlagt. Det betyder blot, at pengene overføres til næste år, så vi kan blive
ved med at værne om vores medlemmer.
Skal vi se lidt fremad mod næste år, er der et klart fokus.
Vores Uddannelsespolitiske Udvalg, UPU, lavede tilbage i foråret en national trivselsundersøgelse,
Studieundersøgelsen, og resultaterne viser, at trivslen blandt de medicinstuderende i den grad
trænger til en kærlig hånd. På baggrund af det vil en stor opgave i det kommende år være at se på,
hvordan vi i FADL kan lægge endnu flere kræfter i at øge trivslen på medicinstudiet på Aarhus
Universitet. Om det så både er gennem eksisterende tiltag som vores mentorordning,
læsemakkerbørs, eksamensforberedende kurser eller helt nye alternativer, så vil de medlemsnære
projekter i Aarhus i høj være grad i fokus, så vi kan gøre vores for at skabe en endnu bedre
studietid for vores medstuderende.
I beretningen her er jeg må jeg også sige tak til mit repræsentantskab, både til nye og gamle
“reppere.” Mange tak for jeres indsats, jeg er meget stolt af den måde, I har holdt gejsten oppe på;
online-møder og nedlukning til trods. Heldigvis ved jeg, at vi ikke er færdige – tværtimod! Jeg
glæder mig til at se nye som gamle ansigter i det kommende repræsentantskab, og hvad vi i
fællesskab kan opnå. Hvis det gode sammenhold fortsætter, kan det kun blive en succes.
Med ønske om et godt kommende foreningsår, tillykke til alle repræsentanter med valget
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