
 

 

 
 

Repræsentantskabet Odense 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde tirsdag den 15. November kl. 16.30, FADL-huset, Hunderupvej 67 

 

Dagsorden 
 

1. Formalia 

 

a. Valg af dirigent 

Emma 

b. Valg af referent 

Emilia 

c. Valg af kommunikationsansvarlig 

Signe 

d. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 

e. Godkendelse af referat 

Referat godkendes 

2. Information fra formandskabet 

Der er L-REP næste weekend. Planen er der skal være mindre alkohol og mere hygge om fredagen. 

Programmet bliver kortere søndag jf. feedback fra L-REP september. 

Broen til fremtiden spørger om vi gerne vil være en del af deres arbejde. Kaare er spidskandidat hertil. 

Brug de lægestuderende i psykiatrien: arbejdet startes op igen og der mulighed for at blive en del af dette 

arbejde. 

Budget for HF er kommet på plads. Odense skal betale 200.000 mere end tidligere pga. tilbagegang i andre 

byer og fremgang i Odense. 

3. Information fra sekretariatet 

Husets ombygning, hvem er med i styregruppen ud over Signe V, Rasmus og jeg? Forventer endelig pris primo 

januar 2022 

Dørene bliver lavet den 13/12. Ny håndværker kommer og ser på kælderen den 24/11. 

http://www.fadl.dk/


 

 

Gennemgang af FADL-markedsføringsmaterialer og besøg af Jacob Leerhøj fra Tryg er udsat til januar pga. 

tidsmangel i kredsene. 

Feltkontor i december den 1. dec. på WP og den 7. dec. på Campus, hvem deltager? Se punktet om 

feltkontorer. 

Nationale Feltkontorer forsikring/MFU den 16 og 17 november på hhv. campus og WP kl. 13-15, den 8/12 på 

hhv. AU og Aalborg, den 15/12 på KU. 

DSL møde i Odense den 26/11/2021 

Dækningsgraden i OKF 1075 medlemmer af 1.961 medicinstuderende = 55% - meget flot 

122 nye medlemmer i F2021 pga. messe og feltkontorer, superflot! 

Indmeldelser: 

Odense  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  

Forår  51  84  120  90  94  72  27  

Efterår  122  87  104  81  92  78  72  

 

Udmeldelser: 

Odense  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  

Forår  74  93  58  86  82  120  15  

Efterår  90  90  81  106  103  37  28  

 

 

Kommunikation 

Vi søger ny studentermedhjælper til SoMe og kommunikation i HF, Caroline fortsætter i FADLs forlag 

4 nye kittelkort sendt til tryk:  

FØRSTEGANGSTILFÆLDE AF AKUT INDSÆTTENDE SVIMMELHED 

NATRIUMFORSTYRRELSER 

UDREDNING OG BEHANDLING AF STROKE 

VÆSKEBEHANDLING 

Månedens medlemsfordel: 

November – Korsholm vin, stetoskop.dk og FADLs forlag 

December juletilbud fra Korsholm vin 

Personer fra FADL i Odense når vi laver post på FB og Insta 

http://www.fadl.dk/


 

 

 

Forsikring 

3839 medlemmer har forsikring via FADL = 78,4% af vores medlemmer har forsikring hos os 

317 har benyttet sig af tilbuddet om indmeldelse og gavekort til Netto ved køb af forsikring. 

Kurser 

Vi er gået i gang med at planlægge de faste kurser i OKF for F2022 

FADLs Talk: 

FADL talks planlægger talks den 2/12 Kropdonorer v. Maria Olejaz ph.d.-afhandling ’The Anatomy of 

Bioavailability’ vi sender live KKF og streaming til øvrige byer. Vi får brug for hjælp til annoncering så vi får så 

mange som muligt med. Tobias Torp er på opgaven med at fremskaffe udstyr. 

 

 

4. Budgetgennemgang v. Signe 

Budgettet for 2022 gennemgås, hvor det er muligt at komme med ændringer. Se bilag Budget OKF 2022. 

Vi er gået fra at have 16% til at have 23% af FADLs medlemmer, hvilket har medført større udgifter for OKF. 

REP-møder og udvalgsmøder har fået et større budget til forplejning. 

”Rusintro” budgettet er baseret på FADLs første studiemesse og ganget med to, da det skal afholdes to gange 

om rået. 

Diskussion omkring ”Medlemsfordele” er tilstrækkeligt eller om det skal øges. Denne øges til 10.000 kr. 

Diskussion omkring julebingos budget skal afskaffes. Dette bliver ikke vedtaget, da der et ønske om at kunne se 

udgifter og indtægter i budgettet, men forventningen er at begivenheden som altid går i nul. 

Tommy fortæller om det forgangne år i medlemsudvalget. De har søgt om det samme beløb som i 2019, da det 

sidste år ikke har været som det plejer. 

Diskussion omkring UL-kursus under ”Kurser”, da det koster 27.000 per gang for 18 deltagere. Det vil ikke blive 

afholdt medmindre efteruddannelsesmidlerne bliver bevilget til dette kursus. 

Der er spørgsmål omkring, hvad OKF tidligere har haft af udgifter til ”kurser”. Dette bør sammenlignes med 

2019, da 2020 havde færre kurser / online kurser.  

”Lokaleleje” bliver til ”udvikling af nye kurser”. 

http://www.fadl.dk/


 

 

”reparation/vedligeholdelse indvendig” øges med 20.000. Derudover er der et ønske om at få lagt en plan 

husets vedligeholdelse de næste mange år. 

Nytårskur er forsvundet fra budgettet  Tommy vil ikke dele sine penge fra medlemsudvalget. Citat: ”NEJ!” 

Der afsættes 5000 kr. til ”Andre rep-begivenheder” jf. manglende budget til nytårskur. 

Der er et ønske om at sidste års regnskab er tilgængeligt, når man gennemgår OKF budgettet.  

Samlet forventet overskud ca. 14.916 kr. 

 

5. Intro til FADL nationalt v. Erik 

FADL’s direktør Erik Harr kommer forbi og fortæller om bl.a. det politiske arbejde, som FADL beskæftiger sig 

med. 

 

6. Opfølgning på Albani/BarGroup samarbejdet v. Signe 

Albani og BarGroup har i september kontaktet repræsentantskabet for at indgå i et samarbejde. Signe, Emma 

og Emilia har været til to møder herefter. 

Der er rabatkort til frivillige (10%), REP (15%) og formandskabet (20%). Derudover kan alle FADL-medlemmer 

nu afhente et klistermærke, der giver særlige tilbud til BarGroups barer, restauranter etc. 

 Derudover er både Albani og Bargroup meget villig til at hjælpe med arrangere diverse arrangementer og 

sponsorer lidt af hvert til FADL-begivenheder.  

 

7. Opfølgning på Afdeling G sagen v. Emilia – lukket punkt 

 

8. UAU kontaktperson 

Idet vi ikke har en repræsentant i UAU, da skal der vælges en kontaktperson, som udvalget kan tage kontakt til 

og sparre med. 

Rasmus er valgt som kontaktperson for UAU. 

 

9. Update på huset  

Vi skal have fundet tovholdere og dato for en arbejdsdag, hvor vi rydder kælderen op m.m. 

Bettina og Tommy er tovholder for arbejdsdagen. 

http://www.fadl.dk/


 

 

 

10. Feltkontor v. Bettina 

Vi skal have valgt reppere til de kommende feltkontorer. 

16. november på campus: Christian, Randi, Rasmus 

17. november på WP: Signe, Sandra, Emilia, Rasmus, Mikkel 

 

1. december på WP: Emma, Signe 

7. december på campus: Rasmus, Mikkel 

 

11. Samarbejde med andre foreninger 

SAKS har skrevet til en række frivilligorganisationer, som er tilknyttet medicin og spørger om vi ønsker at indgå i 

en Facebook-gruppe mhp. Samarbejde om fx merchandise. Se bilag Mail SAKS. 

God måde at holde øje med andre foreningers arrangementer og kurser. Vi er en større forening og vil nok 

højst sandsynligt ikke benytte os af merchandise aftaler med andre foreninger. 

Der er stemning for at man tager del i denne fb gruppe / kalender. 

 

12. Information fra udvalgene 

 

a. Hovedbestyrelsen, HB 

i. L-REP i Århus næste weekend. Genoptagelse af lobbyarbejde for forhøjet fribeløb. 

Invitation til at lave debatindlæg i sundhedsmonitor (4 stk.). Liv har skrevet den første 

artikel. Der skal stilles delegerede til Lægernes pensionskasse, hvor det nu er muligt for 

alle FADL repper at stille op. HB tegner dog de overordnede linjer, så man som 

udgangspunkt varetager FADLs interesser. Man skal have en konto hos LPB. 

b. Uddannelsespolitisk udvalg, UPU 

i. Emma er valgt som formand for UPU ☺ Kommisorium bliver forhåbentligt godkendt på 

næste HB-møde. Arbejdet med uddelingen af den næste klinikpris er påbegyndt. 

c. Medlemsfordelsudvalg, MFU 

i. Der er blevet afholdt konstituerende møde, hvor Malou er blevet valgt formand. Der 

arbejdes på fire nye kittelkort. Næste møde er den 29/30. november. 

d. Syplejevikargruppen, SVG 

http://www.fadl.dk/


 

 

i. Konstituerende møde det samlede OKU. Derefter blev der afholdt konstituerende for 

SVG, hvor blev Kaare valgt til formand.  

e. Lægevikargruppen, LVG 

i. Thomas er valgt formand. 

f. Universitetsansattes Udvalg, UAU 

i. Intet nyt. Rasmus er kontaktperson. De har ikke afholdt konstituerende møde. 

g. FADL’s Forlag 

i. Rune er i bestyrelsen indtil januar 2022.  

ii. Der skal i dag (15/11) drøftes indledende om 2022s økonomi: mulige større udgifter i 

2022 og aktionærernes evt. ønsker tages der en drøftelse af det forventede overskuds 

fordeling. Fremlæggelse af udkast til budget for 2022. Punkt om Advisory board, hvilket 

er et punkt mulige indsatser, der kan udvide forlagets videns netværk for hvordan 

bogmarkedet behøver sig i de kommende år.  - Forlaget har gennemført en (længe) 

ventede opdatering af vores hjemmeside, som gør det nemmere at navigere og finde 

de bøger, der er interessante. Vi har dagligt besøg af 300-400, der primært bruger os til 

at se efter og læse lidt i vores bøger. Ved nyheder fylder de naturligvis mest i listen 

over, hvilke bøger, der er set på. Salget på hjemmesiden er ikke så højt som sidste år 

(Corona), men naturligvis højere end 2019.   - Sammen med FADL har vi besluttet 

herfra 1. november, at studentermedhjælperen, Caroline Dohrmann, er 100% salg-og 

marketing for forlaget. Det har vist sig, at opgaverne alligevel har et så stort spænd, at 

det ikke virker helt efter hensigten. For forlaget betyder det, at vi nu har en 100% 

ressource, som vi har brug for til at holde gang i markedsføringen og arrangementerne 

her i huset. Alle er glade for beslutningen og Caroline føler sig godt tilpas og bidrager 

endnu mere til vores daglige indsats.  Derudover har forfatterarrangementerne, som 

har været afholdt i september og oktober, været velbesøgte, og noget vi kan være 

tilfredse med.   Der afholdes lagersalg d 17/11/21 i FADL-huset på Blegdamsvej 26, 

hvor man kan få rigtig gode rabatter på bøger. Se mere på facebook. 

h. Kursusgruppen 

i. Konstituerende møde den 29. november. 

ii. FADL talks: 2. december afholdes oplæg om kropsdonation i KBH, som livestreames til 

de andre byer. 

iii. Planer oplæg med rebelkirurgen i andre byer efter stor succes i KBH. 

i. Eventudvalget 

i. Johanne er formand og Sandra er blevet næstformand. Julebingo er planlagt og der 

opfordres til at man inviterer og deler begivenheden. Vinsmagning er undervejs og 

ligeledes havefest, beerpong/fest. 

j. Medlemsudvalget 

i. Konstituerende møde skal afholdes snarest med nye frivillige 

k. PR udvalg 

i. Intet nyt. 

http://www.fadl.dk/


 

 

l. Kontaktgruppe til vagtordningen 

i. Møde den 24. november.  

m. MR 

i. Der er indsendt 5 personer fra MR og i næste uge vil det blive afklaret om der bliver 

valg. Fokus på online undervisning vs fysisk undervisning.  

 

13. Eventuelt 

Christian Antonsen har meldt sig ud.  

Signe, jeg og Bettina skal have møde med alle formændene for de lokale udvalg om kommissorium og 

hvilke arbejdsopgaver som de ønsker at fokusere på i fremtiden. Mødet er d. 26/11 

11. december julefrokost i rep! 

 

http://www.fadl.dk/

