
Foreningen af Danske Lægestuderende 

Københavns Kredsforening 

 

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N | 

Tlf.: 3520 0250 | 

Mail: kkf@fadl.dk | www.fadl.dk | 

Referat af repræsentantskabsmøde nr. 7 (KKR7) 

afholdes d. 18. maj kl. 16.15 i kantinen 

 

AFBUD: Bedes sendes til christian.benson@fadl.dk hurtigst muligt. 

Afbud: Emma, Rasmus 

Deltagere: Amalie, Anna, Clara, Frederikke, Gerda, Josefine, Kaare, Linnea, Magnus 

(17.30), Moises, Morten, Peter, Sune, Søren, Thomas, William, Malou, Ulrik, Johan, 

Mikkel, Marie, Ann, Christian 

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Josefine) 

William er valgt 

b. Valg af referent (Forslag: Kaare) 

Kaare er valgt 

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Amalie er valgt 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR6)* 

Referatet roses og godkendes.  

Der er blevet tilføjet afsnit vedr. CAMES-diskussion til KKR5.  

e. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen er godkendt med tilføjelser. 

 

2. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  
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i. Medlemstal* 

Christian beretter.  

ii. Status på igangværende projekter*  

Christian fortæller om at gruppen om vagtbureauet arbejder på at 

gøre kommunikationen bedre.  

Linnea fortæller om ’Mød en Repper’. Der opfordres til at man er 

med til instagram takeover. 

iii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Diskuteres senere på dagsordenen.  

iv. Kursusudvalget 

Der er kommet gang i maskineriet igen. Der er startet en proces om 

ansatte en ny underviser.   

v. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  

Intet nyt. Der ønskes tilbud på vin her til sommer. 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Clara har næsten færdiggjort videoen om tillidsrepræsentanterne. Sidste 

touch laves på repræsentantskabsweekend.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Claus Hovej, den nye direktør, er faldet godt på plads. Der arbejdes bl. a. 

med vaccination af løsvagter (SPV) og planlægges SPV kurser til næste 

semester.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

William og Erik er inviteret til Lægemødet.  

Der har været møde om brugen af lægestuderende i psykiatrien.  

Der har været møde om lægelig videreuddannelse online. Der var 

diskussion om KBU’en skulle afskaffes.  

FADL har fået en plads en forskningsudvalget i lægeforeningen. 

William deltog i mødet og beretter om at det var spændende.  

mailto:christian.benson@fadl.dk
http://www.fadl.dk/


Foreningen af Danske Lægestuderende 

Københavns Kredsforening 

 

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N | 

Tlf.: 3520 0250 | 

Mail: christian.benson@fadl.dk | www.fadl.dk | 

Side 3 af 12 

 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Intet yderligere.  

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 

OU skal godkende Efteruddannelsesmidler i næste uge.  

OU er godt i gang med Novo-sagen 

OU begynder arbejdet med retskravet.  

iv. Lægevikargruppen (LVG) 

Der er møde på mandag om Gentofte-ort.kir.sagen.  

Der arbejdes på at få bedre kontakt til simulationsansatte i Dan-

mark.  

Der undersøges mismatch om opsigelsesvarsel mellem overens-

komsten og funktionærloven for lægevikarer.  

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Overenskomsten blev underskrevet i fredags.  

SUL har fået en ny struktur, der styrker organisationen.  

Der er snart møde om pension med MEDST for at få rede på den 

pensionsproblemer alle andre undervisere oplever.  

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

UPU er begyndt på de nationale og lokaler rapporter.  

Der revurderes også hvad der står i FADLs Guide til Forskningsan-

satte (tidligere ’Den lille lilla’).  

e. FADLs Forlag  

Der er afholdt ordinær generalforsamling. Der var fredsvalg til bestyrel-

sen, der nu udgøres af; Moisés Suarez Zdunek (KKF), Johan From-Peder-

sen (KKF), Rune Mortensen (OKF), Helena Calmer (ÅKF), Erik Harr (pro-

fessionelt bestyrelsesmedlem) og Rikke Esbjerg (professionelt bestyrel-

sesmedlem). Moisés blev på konstituerende bestyrelsesmøde valgt som 

bestyrelsesformand. Johan blev valgt som næstformand.  
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Desuden flytter forlaget ind på Blegdamsvej, og både medarbejdere og 

bestyrelse ser frem til dette. 

f. Andre  

 

3. FADLs Vagtbureau  

Kort orientering om ansættelsen af ny direktør, Claus Hovej, i FADLs Vagtbu-

reau. Claus kommer forbi og hilser på alle til mødet.  

Ved Christian.  

Claus Hovej deltager på dette punkt, og introducerer sig selv. Claus ser frem til 

samarbejdet med repræsentantskabet, og er glad for at være tiltrådt stillingen.  

 

4. Repræsentantskabet og muligheden for fysiske møder igen 

Vi kan igen afholde fysiske møder, og i den forbindelse, ønskes det at diskutere, 

hvordan vi vil organisere os som repræsentantskab resten af året - og sætte fo-

kus på de ting der mangler, som både gamle og nye repræsentanter synes vi 

skal forbedre.  

Ved Christian.  

 

Introduktion 

Christian fortæller om at vi har været en del hæmmet det sidste år grundet co-

rona. Christian spørger ind til hvad repræsentantskabet godt kunne bruge det 

resterende foreningsår. Han spørger desuden ind til om folk gerne vil have en 

havefest og om vi skal have et fagligt oplæg fra en udefrakommende oplægshol-

der.  

 

Diskussion  

Nogle fortæller om at det er dejligt at vi kan ses hinanden igen og at vi skal hu-

ske at hygge om hinanden.  
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Der er ikke helt stemning for at få en oplægsholder forbi. Der er mere stemning 

for at vi fokuserer mere på det sociale.  

Der forslås at vi mødes en time inden næste repræsentantskabsmøde, for at 

ordne haven og lige hygge sammen.  

Christian fortæller at man gerne må tage fat i Christian eller William hvis der er 

noget man rigtig gerne vil lave. Corona kan godt tage livet af motivationen.  

Der er muligvis fælles sommerafslutning med Vagtbureauet og Hovedforenin-

gens medarbejdere før  

 

Konklusion 

Vi afholder enten lidt havedag før næste repræsentantskabsmøde, eller fælles 

afslutning med VB og Hovedforeningen.  

 

5. Låntagning i forhuset* 

Introduktion og diskussion af omlægning af lån i forhuset.  

Ved Christian.  

 

Introduktion 

Christian fortæller om omlægning af lånet og siger at det er en god ide, da det 

vil gøre vores rente lavere. Derudover er der mulighed for at låne flere penge for 

at investere pengene i enten huset eller medlemmer. 

  

Diskussion 

Der ytres generelt at det er en god ide. Der diskuteres hvad pengene burde gå 

til.  

Der er bekymringer om det overhovedet er en god ide at låne flere penge hvis vi 

ikke har konkrete bud.  
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Hvis vi skal investere pengene i aktier, tilkendegives der at vi ikke burde inve-

stere i uetiske aktier (Olie, våben, mv.) Andre mener at det generelt er en dårlig 

idé investerer i aktier da det er for usikkert.  

En holdning er at vi burde investere i mere i medlemmerne da det er den mest 

retfærdige investering af vores medlemmers penge. En anden holdning er at vi 

historisk har arbejdet meget, for at få flere medlemmer ved at investerer i dem.  

Det pointeres at Århus kredsforening har en stor indtægt fra deres bolig, hvilket 

hjælper på deres økonomi.  

Der spørges ind til hvor meget dårligere låne-vilkårene bliver hvis vi vælger ikke 

at skifte til et større lån. Lånet vil formegentligt blive dyre.  

Det pointeres at Lægeforeningen har erfaring med at investere i aktier og at vi 

kan spørge dem til råds.  

 

Der kan investeres i: 

- Aktier 

- Blegdamsvej 26 

- En ny bolig 

- Medlemmerne 

 

Konklusion 

Der foreslås at vi laver en holdningstilkendegivelse.  

11 er for at omlægge lånet, til et større lån.  

7 er for at omlægge det lån vi i forvejen har, til en lavere rente. 

3 er for, at vi skal have yderligere information om mulig låntagning før vi tager 

stilling. 

 

6. Pensum podcast fra Curriculy* 

Diskussion af eventuelt samarbejde med Curriculy, der laver pensum podcast. 

Ved Christian.  
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Introduktion 

Christian fortæller om udspillet fra Curriculy. 

 

Diskussion  

Der er holdninger om at det er for sent på studiet de laver podcasts til.  

Andre siger at FADL er til for at støtte gode initiativer på studiet og at det er her 

et godt initiativ.  

Der efterspørges at vi måske kan få nogle reklamer senere hen, når de når ned 

til bacheloren.   

Der er diskussion om hvorvidt dette er en reklame eller om dette er et støttepro-

jekt.  

 

Konklusion  

Afstemning om at indgå samarbejde. 

For: 16, imod: 4, blanke: 2.  

 

Der fortsætter en diskussion om hvad der skal være i aftalen. Mange mener at 

de hellere vil støtte pensum podcasts til lavere semestertrin.   

Folk mener også at det burde være FADL-repræsentanter der skulle indtale re-

klamerne. Nogle vil også gerne have mere taletid til reklamerne.  

Christian følger op med Curriculy.  
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7. RepWeekend 

Sidste status på RepWeekend.  

Ved Christian.  

Programmet er klar, vi mangler blot lidt ekstra biler. Opfordring til, at alle under-

søger mulighed for at låne bil igen.  

 

8. Eksamensforberedende kurser 

Oplæg til diskussion omkring afholdelsen af eksamensforberedende kurser. Det 

ønskes, at vi vender aflønning af forberedelse igen. 

Ved Christian. 

 

Introduktion 

Christian fortæller om emnet. Der er jobsamtaler på torsdag.  

 

Diskussion 

Folk fortæller om at det burde være rimeligt at de får betalt forberedelsestiden. 

Magnus beretter om at det er uhørt ikke at betale forberedelse. 

Frederikke vil gerne deltage i samtalen.  

Der er diskussion om hvor dyrt det eksamensforberedende kurser kommer til at 

koste. Der er flere diskussioner om hvad lønnen, pension og feriepenge burde 

være på.  

 

Konklusion 

Afstemning, skal underviseren ansættes på instruktor trin af UAU-overenskom-

sten? (Herunder betales 1,5 times forberedelse pr undervisningstime).  

For: 21, imod: 0.  
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9. MOK 

Kort status på MOK og ansøgning af midler. 

Ved Christian. 

Christian fortæller at MOK ikke har brugt så mange penge det sidste år og vi af-

talte sidste år, at de skulle tilbageføre deres overskud. Dette er ikke gjort, i ste-

det modregnes det i ansøgningen i år. MOK har et lidt lavere budget i år, grundet 

corona, og færre trykte blade. Der er planlagt budget og ansøgning til FADL.  

 

 

10.  Sommerfest 

Orientering om arbejdet med sommerfest, diskussion af afholdelse mv. 

Ved Anna. 

Anna fortæller om sommerfesten som kommer til at foregår lørdag den 10. juli. 

Anna spørger ind til om vi skal lave en kort havearbejdsdag samme dag.  

Der er stemning for at adskille sommerfest og havearbejdsdag for sig selv.  

 

11. 1. semester eksamensfest 

Anna beretter, at forsamlingsforbuddet bliver hævet efter 1. semesters eksamen 

mandag den 21. juni. Derfor afholder vi en fest.  

Der efterspørges hjælp til planlægning og afholdelse af festen.  

Følgende melder sig: Christian, Morten, Frederikke, Søren, Ulrik, Mikkel, Malou, 

Linnea, Amalie, Marie, Anna, William, Josefine og Sune. 

 

12. Kandidat reception 

Amalie fortæller om kandidatreceptionen og opfordrer til at folk melder sig til at 

lave det. Det plejes at afholde i ugen inden lægeløftet den 25. juni. Der nedsæt-

tes en arbejdsgruppe: Christian, Frederikke, Mikkel, Morten, Anna, Josefine.  

Christian indkalder til første møde.  
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13.  Flytning til ny Repperhule 

Vi kan snart rykke ind i ny Repperhule. Snak omkring udformningen af flytnin-

gen, og evt. dag der skal sættes af til dette. 

Ved Christian.  

Der kommer en Doodle med forslag til datoer, hvor vi kan rykke Repperhule, og 

holde lidt havedag.  

 

14.  FADL på Rustur 

Første tilkendegivelse af, hvem der kunne tænke sig at komme ud på Rustur og 

møde de nye studerende. Evt. også diskussion af programmet / revision af dette. 

Ved Christian. 

 

Introduktion 

Christian spørger om hvem der deltager i FADL på rustur. Rusturen ligger fra 

den 21. -26 august.   

Dem der gerne vil være med FADL på rustur er: Ulrik og Johan 

Måske – Linnea, Amalie, Clara, Frederikke 

 

 

15.  Boligsagen i Region Sjælland 

Der er faldet dom i sagen vedr. boliger til lægestuderende i Region Sjælland. 

Orientering herom. 

Ved Thomas.  

 

Introduktion 

Thomas beretter om resultatet fra boligsagen. Højesteretsdommeren dømte at 

der var et overenskomstbrud, men at det ikke skulle udløse nogen bod. Det har 

været en dyr læring for FADL.  
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Diskussion 

Der foregår en evaluering af selve forløbet.  

 

16.  Evaluering af 1. maj 

Kort evaluering af 1. maj.  

Ved Anna.  

Der deltog ikke så mange medlemmer som ønsket, men selve arrangementet var 

meget hyggeligt. Der var fin deltagelse fra repræsentanter, hvilket var rart at se. 

Der ses frem imod en ’normal’ afholdelse af 1. maj arrangement i 2022.  

 

17.  Støtteansøgning* 

Der resterer 52.862,50 kroner af støttepuljen. 

Der ønskes at man sørger for at opdaterer formularen på hjemmesiden om støt-

teansøgninger.  

SATS søger om 5.000 kroner.  

Afstemning, for: 21, imod: 0.  

SATS støttes med 5000 kroner.  

 

18. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Samværspolitik - endelig godkendelse 

Lægelig videreuddannelse 

Boligsagen i region Sjælland 

 

Introduktion 

William fortæller om Samværs-politikken  

William fortæller om lægelig videreuddannelse 

Boligsagen er blevet drøftet tidligere.  
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Til kommende Hovedbestyrelsesmøde skal der desuden diskuteres ligeløn til 

jordemødre, arrangeret af de jordmøder-studerende. De har taget kontakt til os, 

og spørger om vi vil støtte deres sag ved at deltage i en demonstration i Århus.  

 

Diskussion 

Der starter en diskussion om hvorvidt FADL burde støtte jordemødrene.  

Nogle mener at deres krav er urimelige.  

Andre mener at FADL burde støtte op andre fagforeninger og dermed styrke det 

tværfaglige samarbejde.  

Nogle mener at FADL ikke burde støtte op offentligt om forslaget, men at der 

ikke er noget problem ved at man tager til demonstrationen med en FADL t-shirt 

på. Punktet tages til afstemning på kommende Hovedbestyrelsesmøde.  

  

 

19. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag 

 

20. Snackansvarlige til næste møde 

Næste møde er KKR9 den 16. juni.  

Linnea, Søren og Morten er valgt.  

Linnea, Søren, William og Ulrik laver mad.  

 

21. Eventuelt  

William siger at det var dejligt at mødes fysisk igen.  

 

Med venlig hilsen 

Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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