Repræsentantskabets arsberetning
Foreningsåret 2020/2021 har, ligesom resten af samfundet, i stor grad været præget af Corona. Det har været
et hårdt år at være frivillig. En stor del af de frivilliges motivation er at være sammen med andre frivillige og
medlemmerne. Der har været mange tunge online-møder, arrangementer der med kort varsel skulle ændres
og andre der måtte aflyses. Det har været vanskeligt, men alligevel har der været gjort en indsats for at holde
virtuelle ølsmagninger og lignende arrangementer.
Trivslen har nok sjældent været værre hos de medicinstuderende. Det har derfor igen i år været et fokus for
FADL, lokalt og nationalt, at forbedre denne. Nationalt er der blevet indført tilskud til psykologhjælp til vores
medlemmer og i samarbejde med Medicinerrådet er der blevet afholdt en række trivselsarrangementer. De
første årgange mentorer og mentees er også gået i gang som en del af FADLs mentorordning
I 2021 blev der forhandlet overenskomster. Der er endt med nogen rigtig gode resultater, med lønfremgang og
bedre arbejdsforhold. Der er sket gennem en stor national og lokal indsats.
De sidste mange år i vores lokale FADL-hus har været præget af stor ustabilitet med hensyn til lejere. I år har vi
fået langvarige aftaler på plads, med alle vores tilgængelige lejelokaler. Der har i år været påbegyndt et
renoveringsprojekt af kælderen. Målet er at lave en kælder der er bedre egnet til de arrangementer der
afholdes og at den er bedre egnet til udlejning til medlemmer, med mere plads og bedre køkkenfaciliteter.
Corona har været en begrænsning i forhold til rekruttering af nye medlemmer. Alligevel har vi i Odense
Kredsforening fortsat medlemsfremgang. Til sidste års generalforsamling var antallet af medlemmer 968. I dag
er tallet 1034, med en klar forventning om at vi i det kommende år kan runde 1100 medlemmer.
Det har været en klar ambition fra repræsentantskabet, efter at foreningen har fået en stabil økonomi, at der
skulle oprustes på medlemsaktiviteter. Dette afspejles også i det budget der er lagt for 2021. Corona har
desværre umuliggjort at mange af disse aktiviteter kunne udleves indtil videre, men der lagt op til et brag af en
afslutning på året 2021. En stor del af indsatsen er de nye studerende og de studerende som endnu ikke har
prøvet en rigtig studiestart.
På kursussiden er der blevet oprustet. Det er således i dag muligt at komme til eksamensforberedende kurser
på B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8 og B9. Til de som er længere på studiet er vi også snart klar med mere avancerede
kurser som ultralyd. Med den udvidelse af kurser, er der også sket en øgning af undervisere hos os. Vi sætter
stor pris på vores engagerede og dygtige undervisere. Vil vi gerne have at de bliver endnu dygtigere. Der er
derfor blevet arbejdet på workshops for dem.

På trods af endnu et år med Corona, så har der været medlemsfremgang. Der har igen i år været økonomisk
overskud, samtidig med at vi fortsat øger kursustilbuddene. FADL Odense er en sund forening med en masse
frivillige, der gør en kæmpe indsats for deres medstuderende. I skal alle have en kæmpe tak for indsatsen.
Odense Kredsforening er også privilegerede med dygtigt lokalt sekretariat. En særlig tak skal gå til vores
sekretariatsleder Bettina Kallehauge. Hun lægger en ekstraordinær indsats og engagement for vores forening
og hun er værdsat af de frivillige og de medlemmer hun så ofte er ude hos.
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