
Foreningen af Danske Lægestuderende 

Københavns Kredsforening 

 

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N | 

Tlf.: 3520 0250 | 

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

Dagsorden til repræsentantskabsmøde nr. 9 (KKR9) 

afholdes kl. 16.15 i kantinen 

 

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

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Clara)  

Clara vælges 

b. Valg af referent (Forslag: Marie)  

Sune vælges 

c. Valg af SoMe ansvarlig  

Josefine vælges 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøder (KKR7 og 

KKR8)*  

Godkendes uden anmærkninger.  

e. Godkendelse af dagsordenen 

Tilføjes punkt om kursusudvalget eksamensforberedende kurser som 

punkt 4.  

 

2. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Medlemstal* 

Fortsat faldende, lagt plan for at øge rekrutteringen 

ii. Status på igangværende projekter*  

Se bilag, ingen tilbagemeldinger.  
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iii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

iv. Kursusudvalget 

Ansat ny underviser – to nye kurser fra efteråret: dermatologi og 

nefrologi. Odense har god rekruttering, dels pga. mange forskellige 

kursustilbud. Der overvejes yderligere tiltag til at gøre kurser til et 

fælles repræsentantskabs projekt. Kan fx meldes ud, at folk uden 

for FADL kan melde ind til os, at de har projekter, både faglige og 

hyggelige, som vi i så fald kan støtte. Der snakkes flere idéer til 

hvordan dette kan gribes an.  

v. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  

Mulig aftale på vej med Arca.  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Video går live i næste uge. Sendt til endelig godkendelse hos TR.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Sygeplejerskerne strejker. Vagtbureauet har besluttet ikke at sende 

FADL-vagter ud til at tage strejkeramt arbejde af kollegiale årsager.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

Sidste uge møde hos YL og Lægeforeningen. Ikke så meget rele-

vant for os. YL overvejer at indføre kønsneutrale stillinger.  

Fået godkendt årsregnskab og ledelsesberetning.  

Kigget på falske kompendier – tager det hen ad vejen, medlemmer 

stadig opfordret til at henvende sig, hvis de kommer i kontakt med 

dette.  

Manglende vacciner til medicinstuderende, der tager løsvagt ar-

bejde, da disse ikke er blevet tilbudt vacciner i samme grad som 

holdarbejdende. Tages med til fremtidige overvejelser ved lignende 

problemstillinger.  

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  
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Intet nyt udover Williams beretning.  

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 

Kigget på ansøgninger til efteruddannelsesmidler.  

iv. Lægevikargruppen (LVG) 

Forsvaret er ikke vendt tilbage nu til trods for gentagne henvendel-

ser. Gentofte-sagen vendes, LVG arbejder fortsat på dette.  

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Intet nyt umiddelbart.  

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Prøver at afdække hvilke medlemsfordele medlemmerne er interes-

seret i.  

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Er i gang med at analysere studieundersøgelsen – Københavns for-

ventes færdig i juli.  

e. FADLs Forlag  

Der er lavet kandidatopgave fra kandidatstuderende ift. evt. markedtings-

strategi og studerende på udenlandske markeder for FADLs forlag. Forla-

get er nu rykket ind i FADL-huset.  

f. Andre  

Nyt omkring arbejdet i arbejdsgrupperne og Lægeforeningen angående 

revisionen af den lægelige videreuddannelse.  

 

3. Oplæg ved Esben Noel Hjort 

Esben Noel Hjort vil holde fælles oplæg for kredsforeningen, Vagtbureauet og 

Forlaget vedr. den medlemsnære organisation og rekruttering.  

Der snakkes efter oplægget bredt om idéer til hvordan man bedre kan involvere 

medlemmerne.  
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4. Eksamensforberedende kurser 

Ved Christian.  

Der havde været planlagt eksamensforberedende kurser, hvor der var lagt op til 

gennemgang af pensum på 1. semester. 10 havde tilmeldt sig, 6 mødte op, 2 gik 

efter kort tid, 1 til fulgte efter, da de var utilfredse med, at det var pensum og 

ikke eksamenssæt der blev gennemgået. Det blev derfor af underviser besluttet 

at aflyse resten af kurset. Christian har debriefet med underviseren, og der vil til 

næste semester kigges på, hvilke tiltag der i så fald kan gøres.  

 

5. Temadiskussion; hvilket mandat sidder man på i Hovedbestyrelsen 

I forlængelse af den korte diskussion på sidste repræsentantskabsmøde, er der 

lagt op til en temadiskussion om ovenstående emne, hvor der kan argumenteres 

for begge sider af sagen.  

Ved Christian.  

Skubbes til efter sommerferien.  

 

6. Udkast til Mødekalender 2021-2022* 

Første udkast til Mødekalender for 2021-2022 repræsentantskabsåret.  

Bilag med udkast eftersendes.  

Ved Christian. 

Se bilag. Hvis nogle datoer falder oveni i andet vigtigt, sig det til Christian.  

 

7. Evaluering af RepWeekend og opfølgning på projekter* 

Evaluering af RepWeekend, herunder udsendte evalueringsskema og diskussion 

/ opfølgning på vigtigste tematikker fra RepWeekenden. 

Ved Christian.   

Vær specifikke ift. kommentarer, så arrangørerne ved, hvilke elementer der ikke 

fungerede, så det kan ændres til næste gang.  
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Hvis nogen oplever noget ubehageligt, eller er utilfreds med noget, så tag gerne 

fat i vedkommende.  

 

8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer til FADL Københavns Kredsforening og 

FADL Københavns Vagtbureau 

Linnea og Amalie er blevet læger, og udtræder af bestyrelserne i FADL Køben-

havns Kredsforening og FADL Københavns Vagtbureau. Dette betyder, at Jo-

sefine og Clara oprykker som ordinære medlemmer af begge bestyrelser, og Sø-

ren oprykker som ny 1. suppleant til begge bestyrelser. Vi skal således vælge 2. 

og 3. suppleant til begge bestyrelser. 

Valgbare er alle ordinære repræsentanter.  

Ved Christian.  

Thomas og Kaare er eneste opstillede og er derfor valgte. Thomas bliver 2. sup-

pleant i begge bestyrelser og Kaare dermed 3.  

 

9. Valg af nyt medlem til FADLs Hovedbestyrelse 

Linnea er blevet læge, og udtræder af FADLs Hovedbestyrelse. Dette betyder, at 

Thomas oprykker som ordinært medlem af Hovedforeningen, og Søren oprykker 

som 1. suppleant, Peter som 2. suppleant og Morten som 3. suppleant. Vi skal 

således vælge ny 4. suppleant.  

Valgbare er alle ordinære repræsentanter.  

Ved Christian.  

Sune er eneste opstillede, og er derfor valgt.  

 

10. DHL-stafet 

DHL-stafet afholdes i år 30. august til 3. september. Vi har tidligere haft telt om 

fredagen (den 3. september). Indledende snak om FADLs deltagelse til DHL og 

begyndende planlægning.  

Ved Christian / AFU. 
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Der er generel stemning for fortsat deltagelse og telt om fredagen. Der kan i den 

forbindelse forsøges med kontakt til grupper fra Panum til at hjælpe med at ar-

rangere eventet, fx PanumRunners eller SIMS. Sune og Christian tager kontakt.  

 

11. FADL på Rustur og KUA-intro 

Der er mange repræsentanter, der er vejledere i år. Der ønskes en diskussion af 

hvorvidt vi skal indkalde ’gamle’ repræsentanter som støtte, eller vi skal gribe 

udfordringen anderledes an. Derudover har vi tidligere deltaget på KUA-intro for 

nye studerende i samarbejde med Medicinerrådet, og det ønskes, at vi tager 

stilling til dette i år.  

Ved Christian.  

Ad KUA-intro: Der er ikke umiddelbart nogen der melder sig til KUA-intro 26/8 

15.30, hvis nogen kan/får lyst kan de kontakte Christian.  

Ad FADL på rustur: Der foreslås alternativt, at reppere på rustur/madhold kan 

tage ”FADL-hatten” på. Dette problematiseres. Der lægges op til, at gamle rep-

pere kan tage med som FADL-repræsentanter. Folk må gerne tage kontakt til 

tidligere reppere, de kender.  

 

12.  Fælles sommerafslutning med Vagtbureauet, Hovedforeningen og Forlaget  

Der er fælles sommerafslutning med Vagtbureauet, Hovedforeningen og Forla-

get i morgen klokken ca. 15.30 i morgen på B26. Opfordring til at alle kommer 

forbi og ønsker god sommerferie. 

Ved Christian.  

Kig forbi.  

 

13.  Havedag 

Vi holder store have-/flyttedag den 22. juni om eftermiddagen. Oplæg til diskus-

sion af hvilke emner vi skal vende. 

Ved Christian 
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Hvis nogen har bil, de kan låne på tirsdag, må de gerne skrive det til Christian, 

så vi kan skrotte sofa og hente ny gratis sofa på Frederiksberg. Man må gerne 

tænke over ting, man kunne tænke sig for at gøre repperhulen nice.  

 

14.  Låntagning i Forhuset 

Oplæg til opfølgende diskussion af låntagningen i Forhuset.  

Ved Christian.   

Punktet blev også diskuteret på tidligere Repræsentantskabsmøde.  

Christian foreslår at omlægge lånet, så vi får 200.000 ud til ekstra kurser og kur-

susaktiviteter. Der argumenteres imod ved at sige, der er penge i regnskabet til 

at frigive disse penge.  

Der diskuteres kort, om det giver mening at investere pengene i ejendom eller 

papir. Den umiddelbare stemning er overenstemmig med sidste møde, at det øn-

skes ikke for nuværende.  

Der argumenteres desuden for at omlægge lånet nu, og siden på et mere oplyst 

grundlag træffe beslutninger for hvad friværdien evt. kan bruges på.  

Der opstilles følgende forslag:  

 Omlægge lånet nu og låne 200.000 ekstra til kursusaktiviteter: 0 ja, falder.   

 Omlægge lånet nu: 12 ja, 2 blank, 0 nej.  

 Udskyde beslutningen: Falder.  

Der besluttes at omlægge lånet nu.   

 

 

15.  Curriculy 

Curriculy har været kontaktet siden sidste repræsentantskabsmøde, og der af-

ventes stadig svar fra dem. Hvis svaret falder inden repræsentantskabsmøde, vil 

bilag blive eftersendt. 

Ved Christian.  

Punktet blev også diskuteret sidst.  
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Der har siden været opfølgende samtale med folkene bag.  

Se bilag for svar.  

Der er stadig holdninger omkring at podcastene også skal være målrettet bache-

lor-studerende, for at det har en større interesse hos os.  

Der er flere der, føler for  

Punktet har også været diskuteret blandt YL, og der blev konkluderet, at FADL 

passer bedre til produktet.  

Afstemning for følgende:  

 Den fulde pakke, der er foreslået - 20 afsnit for 850kr afsnittet inkl. Rekla-

mejingle og kontrakt gennemlæst af Erik: 12 ja, 2 blanke, 0 nej.  

Ikke stillet andre forslag. Derved er forslaget besluttet.  

 

16.  1. semester eksamensfest 

Vi holder eksamensfest for første semester, i samarbejde med første semesters 

HR, den 21. juni i Fælledparken. Oplæg omkring programmet og drøftelse af for-

ventningerne til repræsentantskabet.  

Ved Anna / AFU.  

Der er lagt en barplan op for arrangementet. Det aftales, at det udfyldes hjem-

mefra. Hjælp gerne.  

Det foreslås evt. at 1. semester studerende kan hjælpe til i baren.  

 

17.  Kandidatreception 

Vi skal afholde kandidatreception den 24. juni, ca. klokken 15 i Kantinen. Dis-

kussion af programmet og forventninger til repræsentanterne.  

Ved Christian.  

Bliver kl. 15.30-18.00. Mødetid 15.00.  

Der er lavet FB-opslag.  

Skriv gerne til jeres venner i semestergrupperne for dem der bliver læger.  

 

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 9 af 9 

 

18.  Støtteansøgninger* 

Der resterer 47.862,50 kroner af Støttepuljen.  

Førstehjælp for Folkeskoler (FFF) søger om 2200 kroner.  

Alle for. Enstemmigt vedtaget.  

 

Glansholdet søger om 5750 kroner.  

Enstemmigt vedtaget.  

 

Opfordring til at bede støttemodtagere om at tage billede og sende til os, vi kan 

slå op og sige vi støtter dem.  

 

19. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Der skal snakkes LREP, Gentofte og en masse faste mødepunkter.  

 

20. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag.  

 

21. Snackansvarlige til næste møde 

Josefine og Malou.  

 

22. Eventuelt  

Dejligt at se hinanden igen, men husk også aktivt at melde ind med punkter til 

møderne, både til orientering og diskussion.  

Søren ønsker mere grej til køkkenet i kantinen.  

Thomas foreslår ny serviceaftale til AED – må tages på næste møde.  

 

Med venlig hilsen 

Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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