
 

 

 
 

Repræsentantskabet Odense 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde tirsdag den 7. oktober kl. 16.30, FADL-huset, Hunderupvej 67 

 

Dagsorden 
 

1. Formalia 

 

a. Valg af dirigent – Rasmus  

b. Valg af referent – Signe  

c. Valg af kommunikationsansvarlig – Signe  

d. Godkendelse af dagsorden  

e. Godkendelse af referat 

2. Information fra formandskabet 

 

3. Information fra sekretariatet 

 

OKF 

1076 medlemmer I Odense pr. 11/10/2021 

Vedtægtsændringerne til §3 Stk. 2 og §4 Stk. 1 er sendt ud til urafstemning blandt medlemmerne. Den løber 

indtil den 25/10. 

Bettina kontaktede vores tømrer der lavede lydisolering af væg mellem de to kontorer. Han har givet en pris på 

lydisolering, 1 ny dør, karme, 2 dørtrin, låse, dør mellem bag- og forhaven 20.000 inkl. moms. Vi besluttede at 

bruge kr. 5.000 på en dør, den pris holder ikke pga. det er ikke en standard dør. Vi beslutter at acceptere 

tilbuddet.  

Mange t-shirts på kontoret som ikke bliver brugt, så tag endelig. 

Næste repmøde vil jeg gennemgå alle de medlemsfordele vi har I FADL, besøg af Jacob Leerhøj fra Tryg 

http://www.fadl.dk/


 

 

Vi har afholdt Feltkontor den 20. og 23. september, den 28. og 30. september, 6. oktober og sundhedsmekka 

den 7. oktober. Alt var meget velbesøgt. Vi gentager fremgangsmåden til februar 2022 

Forsikring 

284 har købt forsikring og meldt sig ind i FADL og dermed fået et gavekort til Netto 

4864 medlemmer, heraf har 3754 forsikring hvilket svarer til 77,18% af vores medlemmer har forsikring, det er 

godt nok flot. Forsikring er med til at fastholde medlemmerne. 

Kommunikation 

5464 medlemmer har Kittelkort 

Der er kommet en ny version af brug de lægestuderende i psykiatrien samt en One page om anbefalingerne, 

tag endelig en brochure. 

 

4. Introduktion til brug af sociale medier 

Alle bliver administrator på Facebook. Husk at markere beskeder som ulæst hvis du ikke besvarer dem. Henvis 

til vores jurist ved spørgsmål omkring overenskomst, løn og lignende ved jura@fadl.dk. Spørgsmål til forsikring 

skal sendes til mail, os repper må ikke besvare spørgsmål omkring forsikring.  

Instagram til de lidt mere ”hyggelige” ting, der sker meget på Facebook, så ikke for meget spam. Brug jeres 

sunde fornuft ift. hvad i deler, personfølsomme ting skal selvfølgelig ikke deles.  

5. Introduktion af repræsentanter 

Det nye repræsentantskab introducerer sig for hinanden, med hvem de er, hvad de ønsker at opnå i 

foreningsåret. Der bliver også taget billeder af de enkelte til hjemmesiden og fælles gruppebillede. 

 

6. Godkendelse af funktionsbeskrivelser 

Se bilag: 

Tilføjelse af til funktionsbeskrivelse af formand og næstformand: Formand og næstformand kompenseres for i 

form af henholdsvis 4000 kr. og 2000 kr.  pr. måned 10 måneder om året (dvs. 20.000 og 40.000 kr. om året.) 

 

Forslag til ændring i Funktionsbeskrivelsen af Formand og næstformand: Politisk leder af FADL Odense, som 

tilstræber at blande sig i den sundhedspolitiske debat.  

http://www.fadl.dk/


 

 

Stemmer for ændring: 1 

Stemmer imod: 8  

Stemmer blankt: 3  

Forslaget afvises.  

 

Rettelse til produkter under funktionsbeskrivelse til formand og næstformand: Kommunikationsmedarbejder 

ændres til Hovedforeningsmedarbejder.  

Rettelse til mødedage under funktionsbeskrivelse til Repræsentanter: tilføjelse af ”herunder feltkontorer” Til 

deltager i FADL-arrangementer.  

 

Fra funktionsbeskrivelse til repræsentanter: Sletter sidste punkt under produkter ”indlæg til Sund og Hed fra 

udvalg...” 

Resten godkendes 

7. Godkendelse af forretningsorden 

Se Bilag 

Ingen kommentar. Godkendes 

8. Valg af formand og næstformand 

Emma stiller op som formand. Ingen modkandidater. EMMA VINDER!!!!!! 

Signe stiller op som næstformand. Ingen modkandidater. SIGNE VINDER OGSÅ!! 

9. Valg af kasserer  

Kassereren har til opgave, i samarbejde med Bettina, at kigge det løbende regnskab igennem, for at sikre at 

foreningen penge bliver brugt hensigtsmæssigt og opdager hvis der er udsigt til uventede underskud på poster. 

Rasmus stiller op og VINDER 

10. Konstituering af udvalg, lokale og nationale 

 

Lokale udvalg   

http://www.fadl.dk/


 

 

Kursusgruppen 

 Emma, Simon, 
Christian B., Randi, 
Marius og Rasmus Y 

Eventudvalget 

Signe, Sandra, Lis, 
Mikkel, Marius, 
Michael, Emilia, 
Rasmus E.  

Medlemsudvalget 
Emilia, Lis, Tommy, 
Mikkel 

 

Ad hoc gruppen PR-gruppe: Sandra, Emilia og Signe + Johanne som ekstern konsulent.  

Nationale udvalg Samlet antal pladser Odense Pladser Suppleantpladser 

Hovedbestyrelsen, HB 10 2 2 

Overenskomstudvalget, OU 12 3   

Lægevikargruppen, LVG 10 2   

Universitetsansattes udvalg, 
UAU 6 1   

Medlemsfordelsudvalget, MFU 8 2   

Uddannelsespolitisk udvalg, 
UPU 12 3   

 

Valg til HB:  

Emma har en plads som formand.  

Emilia og Rasmus stiller op til ordinære pladser. VALG – Rasmus vælges til ordinær plads 

Suppleant valg: Emilia og Signe stiller op. Bliver valgt til suppleanter.   

Valg til OU: 

Lis, Christian B. og Emilia stiller op og bliver valgt. 

Valg til LVG:  

Randi stiller op og bliver valgt. En ledig plads.  

Valg til UAU:  

Ingen stiller op. En ledig plads.  

http://www.fadl.dk/


 

 

Valg til MFU:  

Emilia og Signe stiller op. Bliver valgt.   

Valg til UPU:  

Sandra, Emma og Rasmus stiller op. Bliver valgt 

11. Valg af bestyrelsesmedlem til FADL’s forlag 

Info omkring denne plads sendes ud, inden der er valg omkring dette.  

12. Valg af kritisk revisorsuppleant til Hovedbestyrelsen 

Der skal vælges kritisk revisor til Hovedbestyrelsen. De valgte må ikke være med i hovedbestyrelsen. Kritisk 

revisor vælges for 2 år ad gangen og revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.  

Nicolai blev valgt sidste år har stadig et år tilbage som kritisk revisor i HB. Der skal vælges en ny 

revisorsuppleant.  

Michael melder sig.  

13. Vedtagelse af mødekalender 21/22 

 

a. Repræsentantskabsmøder 

15/11/21 

11/12/21 repmøde og julefrokost 

08/02/22 

22/03/22 

26/04/22 

17/05/22 

23/08/22 

20/09/22 

Generalforsamling den 07/10/22 

Konst.rep.møde 18/10/22 

 

b. Mad- og oprydningsansvarlige 

Madansvarlig + oprydningsansvarlig pr. Rep-møde 

1. Emma 
2. Christian B + Randi – Mikael + Marius 
3. Julefrokost 
4. Rasmus Y + Mikkel – Marius + Sandra 

http://www.fadl.dk/


 

 

5. Emilia + Signe – Emma + Rasmus Y 
6. X 
7. X 
8. X 
9. X 

Rep-weekend 

Uge 6 eller 8 

 

b. Frivilligfest(er) 

29/01/2022 Nytårskurs 

I bilag findes udkast til mødekalender.  

14. Udlejning af kælderen 

Der opleves en del udfordringer med udleje af kælderen, i forhold til rengøring og de andre lejere. Ydermere 

står kælderen overfor en renovation.  

Der tages en diskussion om hvorvidt kælderen fortsat skal kunne udlejes til medlemmer. 

Der stemmes om det.  

Enstemmigt fravælger vi at forsætte med at udleje.  

15. Information fra udvalgene 

 

a. Hovedbestyrelsen, HB  

b. Uddannelsespolitisk udvalg, UPU 

c. Medlemsfordelsudvalg, MFU 

d. Overenskomstudvalg, OU 

Kontakt med afdeling G omkring dårlige oplevelser. Der er sket en forbedring, men der er stadig 

problemer.  

e. Lægevikargruppen, LVG 

f. Universitetsansattes Udvalg, UAU 

g. FADL’s Forlag 

h. Kursusgruppen 

Nationalkursusgruppe – mødes fire gange om året. FADL talks, 3 talks her i løbet af efteråret. Der 

manglere lidt tilmelding til B3, men eller god opbakning til kursuser 

i. Eventudvalget 

Pubcrawl gik godt. Går i gang med indhentning af præmier/planlægning til/af julebingo 

j. Medlemsudvalget 

http://www.fadl.dk/


 

 

Svampe kursus på torsdag. 

k. PR-udvalg 

l. Kontaktgruppe til vagtordningen 

Udgår 

 

16. Eventuelt 

 

Albani: Vil gerne have et samarbejde med os omkring fester, arrangementer osv. De forventer umiddelbart ikke 

noget til gengæld udover at de gerne vil have kontakt med vores medlemmer via os, men ikke noget direkte 

reklame. Vi tænker umiddelbart det lyder som en god ide.  

 

http://www.fadl.dk/

