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Referat af repræsentantskabsmøde nr. 8 (KKR8) 

afholdes kl. 16.00 på RepWeekend 

 

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

Afbud: Amalie, Frederikke, Gerda, Kaare, Sune, Thomas, Rasmus, Malou, Ulrik, Marie, 

Ann 

Deltagere: Anna, Clara, Emma, Josefine, Linnea, Mads, Magnus, Moisés, Morten, Pe-

ter, Søren, William, Johan, Mikkel, Christian 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Morten) 

Morten valgt. 

b. Valg af referent (Forslag: Ulrik) 

Moisés valgt. 

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Anna Blak valgt. 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR7) 

Godkendelse af KKR7 referat udskydes til KKR9. 

e. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

Intet nyt. 

i. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  
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Intet nyt. 

ii. Kursusudvalget 

Intet nyt. 

iii. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  

Intet nyt. 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Intet nyt.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Der har i de tidligere år været en fælles sommerafslutning med KVB. Det foreslås, at 

en sådan afholdes igen i år. Christian vil snakke med Claus Hovej om at planlægge en 

sådan. 

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

Intet nyt. 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Intet nyt. 

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 

Intet nyt. Næste møde 26. maj 2021. 

iv. Lægevikargruppen (LVG) 

Intet nyt. 

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Intet nyt. Næste møde 25. maj 2021. 

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Der er planlagt et spørgeskema omkring medlemmers brug af medlemsfordele, som vil 

blive lanceret efter Forlagets.  

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Arbejder aktuelt på at analysere studieundersøgelsen. 

e. FADLs Forlag  
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Markedsundersøgelsen er i gang, og forlaget vil værdsætte enhver besvarelse fra både 

medlemmer og ikke-medlemmer. Dette er blevet udsendt på mail og Facebook. Re-

præsentanter opfordres til at sprede budskabet for både medlemmer og ikke-medlem-

mer, da det skal kvalificere forlagets bestyrelsesseminar 14. juni 2021.  

f. Andre 

Ingen. 

 

3. Eksamensforberedende kurser 

Der er afholdt ansættelsessamtaler torsdag, orientering herom. Ved Christian. 

Der har været ansættelsessamtaler til kurset i basal humanbiologi. Ansættelsesudval-

get bestående af Christian, Frederikke og Thomas har ansat Yassin. 

 

4. Afholdelse af arrangementer på B26 

Vi holder ofte arrangementer på B26, og der er lidt regler der skal overholdes i 

forhold til disse, samt oprydning herefter. Ved Christian 

Der har været klager fra naboejendommen over festafholdelse med høj musik i kanti-

nen. Desuden har sekretariatsmedarbejderne også brugt lang tid på oprydning efter 

flere arrangementer. Det foreslås, at der laves retningslinjer ift. festafholdelse om fx 

åbning af vinduer samt at der naboerne får information om arrangementet på forhånd. 

Der er allerede retningslinjer, der udsendes af sekretariatet ved booking af kantinen. 

Disse er dog ikke udbredt kendt og udsendes heller ikke ved spontant opståede arran-

gementer. Det diskuteres, om det er nødvendigt at have officielle retningslinjer, da der 

kun er tale om, at man skal bruge almindelig rimelig fornuft.  

Beslutning: Christian og Linnea vil snakke sammen om opdatering af de officielle ret-

ningslinjer for brug af lokalet, som fremover skal være mere tilgængelige. 

 

5. Opfølgning på RepWeekend diskussioner / punkter 

Frit punkt til opfølgning på RepWeekend diskussioner. 

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 4 af 4 

 

Vi har diskuteret lokale udvalg (SAFIR, lokal MFU, AFU, kursusudvalg) samt aktiviteter 

for medlemmer, indsats for nye repræsentanter, fastholdelse af repræsentanter og for-

eningens økonomi. Der vil på næstkommende bestyrelses- og repræsentantskabsmøde 

planlægges opfølgning på ovenstående punkter.  

 

6. Eventuelt  

Clara har forberedt forslag om brug af brætspil. Der er ikke behov for støtteansøgning 

herom, og udgifterne vil blive dækket af FADL Københavns driftsbudget. 

 

Med venlig hilsen 

Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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