
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. 7 (KKR7) 

afholdes 21. april kl. 16.15 i kantinen 

 

AFBUD: Peter, Charlotte, Oscar, Kaare, Marie, Søren 

TILSTEDE: Christian, Jeppe, Rasmus L, Anna, William, Josefine, Malou, Clara, Cath-

rine, Simon, Morten, Rasmus V., Thomas, Noah, Magnus, Moisés (kl. 18) og Johan (kl. 

18).  

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Simon) 

Simon vælges. 

b. Valg af referent (Forslag: Moisés) 

Rasmus V. vælges.  

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Josefine vælges.  

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

Referat godkendes uden anmærkninger. 

e. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendes. 
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2. Gennemgang af årsrapport for FADL København 2021* 

Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2021, med deltagelse af Kaj La-

schewski, revisor, og Malene Landt, regnskabsmedarbejder i FADL Hovedfor-

eningen.  

Ved Christian.  

Kaj og Malene, revisorgennemgang af årsrapport. Blank revisorpåtegning.   

Fald i kontingentindtægter grundet lavere medlemstal, samt øgede udgifter til 

samdriftsaftalen med Hovedforeningen.  

Udgifter til rengøring er lavere efter Forlaget er flyttet ind.  

Årsresultat går isoleret for FADL København i 0, dog ender resultatet på ca. 

+500 t.kr., grundet øget værdistigning i FADLs Forlag.  

Ejendomsværdi uændret gennem mange år. Ingen anledning til at ændre dette, 

ej heller fra revisors side. 28.000 kroner hensat i reserve til psykologhjælp.  

Ændring i afregning med Tryg gør, at posten med udestående præmier hos Tryg 

falder fra 1.700 t.kr. til 214 t.kr. fra 2020 til 2021.  

Revisors bemærkninger; håber på flere medlemmer, da dette vil bolstre økono-

mien i foreningen, også fremadrettet.  

 

Årsregnskabet godkendes af repræsentantskabet, og underskrives af bestyrel-

sen.  

 

3. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Status på igangværende projekter* 

ii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU) 

Strikkeklub afholdes ultimo maj.  

iii. Kursusudvalget 

Intet nyt 
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iv. PR-udvalget  

Sarah, fra Hovedforeningen, hjælper med promovering af 1. maj. 

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Intet nyt.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Årsregnskab er godkendt, og sendes til regionerne Hovedstaden og Sjæl-

land. Afholdt påskefrokost for nyligt, hvilket var en stor succes.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer 

HB-møde afholdes næste uge, med emner som uddannelsespolitik 

og psykologordning.  

Ekstraordinært HB-møde afholdt om Lægernes Pension og Banks 

generalforsamling den 22. april.  

iii. Overenskomstudvalget (OKU) 

• Sygepleje - Ventilatør Gruppen (SVG) 

Overenskomstseminar den kommende weekend.  

• Lægevikargruppen (LVG) 

Afholdt møde med PLA.  

indledende samtale med jurister om potentiel aftale med 

PLA om stud.med. ansat i praksis 

Ingen chance for egen FADL-OK nu, dog velvilje vedr. ap-

pendix til HK-OK 

PLA-bestyrelsesmøde til efterår, hvor vores sag og ønsker 

præsenteres, muligvis chance for møde med formand før 

dette 

Er det et problem med HK-appendix ift. mulighed for fremti-

dig FADL-OK? 

Thomas: for nuværende er FADL-OK på ingen måde muligt, 

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 11 

 

PLA drænet for OK-overskud oven på hårde forhandlinger 

med andre faggrupper. Appendix er bedre end ingenting. 

Afholdt møde med Forsvaret 

interesse for at afholde Forsvarets Dag i FADL i 2023, også 

interesse hold, fx drevet af Vagtbureauet  

• Universitetsansattes Gruppe (UAG) 

Intet nyt 

iv. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Skadesprocent er fortsat lav, hvilket er godt. Overskuddet for ord-

ningen går til forsikringskonto, mhp. at dække eventuelle meget 

store udgifter i forbindelse med skader.  

Møde om samarbejde ml. Lægeforeningen og FADL om promove-

ring af forsikring og medlemskab. 

v. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Intet nyt 

e. FADLs Forlag 

Se punkt 18.  

f. Andre 

Rusbogen ønsker at bruge udvalgte billeder af repræsentanter. Christian 

får accept fra de pågældende. 

 

4. 1. semester fritaget fra kontingent 

Opfølgning fra Repræsentantskabs weekend. Der ønskes yderligere beslutning i 

forhold til, om 1. semester fortsat skal være kontingentfritaget.  

Ved Christian.  

Kan ændres på generalforsamling, forventeligt med effekt pr 1. januar 2023.  

Der argumenteres for afskaffelsen af det gratis 1. semester; det har ikke rykket 

på medlemstallet. Vi kan tilbyde andre ting til studerende på 1. semester end et 
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gratis semester, fx vores eksamensforberedende kurser. Ulighed at ca. 1/12 af 

studerende skal have et gratis medlemskab i vores fælles fagforening.  

Der argumenteres for at beholde det gratis 1. semester; corona har påvirket ind-

meldelse i fagforening meget, så vi mangler reelt data på, om det ville have en 

effekt. Det kan få nogle nye studerende, som synes det virker uoverskueligt til at 

give FADL en chance.  

 

Afstemning om afskaffelse af gratis 1. semester 

Til stede: 15 

For: 11 

Imod: 4 

Blankt: 0 

Det vedtages at forsøge at afskaffe det gratis 1. semester. Skal præsenteres på 

generalforsamling i oktober.  

 

5. Psykologordningen i FADL København* 

Opfølgning fra Repræsentantskabs weekend. 

Psykologhjælpen i FADL København dækkes via både Hovedforeningen og kred-

sen. Oplæg til diskussion af, hvorvidt vi skal ændret i ordningen. 

Ved Christian.  

Der foreslås initielt to modeller; 

FADL giver 50% af hvert af de tre første besøg hos psykolog, eller FADL betaler 

det første besøg 100%.  

Der kan potentielt samarbejdes med Tryg om denne medlemsfordel.  

Der argumenteres for at afvente med en endelig beslutning indtil Hovedbesty-

relsen har diskuteret psykologordningen. Det besluttes at tage en indledende 

diskussion for at give hovedbestyrelsesmedlemmerne et mandat fra KKF.  

Der argumenteres for, at psykologordningen er en af de bedste medlemsfordele 

vi overhovedet har, om end den er dyr.  
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Der argumenteres for at beholde psykologordningen i et omfang der økonomisk 

giver mening og er forsvarligt.  

Det diskuteres, om det er fremtidssikring af ordningen at reducere omfanget af 

den nu, eller om det reelt blot er en forringelse. Uagtet hvad der er rigtigt, skal 

ændringen kommunikeres ordentligt til foreningens medlemmer.  

Der stilles følgende forslag til, hvad KKF kan præsentere i Hovedbestyrelsen; 

FADL skal dække svarende til 3 halve psykologbesøg for medlemmer. Dette kan 

være fordelt på 1. besøg 100% gratis + 2. besøg 50% gratis eller besøg 1-3 50% 

dækket hver.  

Det pointeres desuden, at det skal være en sekretariatsopgave at godkende for-

løb, og bestyrelsen skal udarbejde eventuelt skriv vedr. ændring.  

 

6. Evaluering af RepWeekend* 

Eftersendes som bilag til fri diskussion.  

Desuden blev der nedsat to arbejdsgrupper på KKR6, nævnt herunder; 

Generalforsamling og valg: Christian, Malou, Morten, Noah og William.  

Rekruttering: Anna, Christian, Johan, Josefine, Marie, Rasmus V og Simon.  

Ved Christian.  

Generelt positive tilbagemeldinger. Bedre koordinering af transport næste gang. 

Vi skal desuden bestræbe os på, at repræsentantskabsweekend og landsrepræ-

sentantskabsmøder ikke falder på hinanden to følgende uger.  
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7. Hævelse af kontingent i FADL København* 

Indledende diskussion af om vi skal øge kontingentet for medlemmer i FADL Kø-

benhavn. Kontingentet har været fastlåst på 880 kroner pr. semester gennem 

mange år, og i takt med inflationen, er det relevant at diskutere hvorvidt vi skal 

øge vores kontingent. Malene Landt fra Hovedforeningen arbejder på diverse 

udregninger, som bliver eftersendt som bilag.  

Ved Christian 

FADL Aarhus regulerer løbende deres kontingent efter nettoprisindeks. I Køben-

havn har vi ikke reguleret kontingentet meget længe.  

Der støttes op en regulering af kontingentet i FADL København. Det forslås at 

kigge på vedtægterne for FADL Aarhus, og eventuelt bruge de stykker, som også 

kunne gøre sig gældende på FADL Københavns vedtægter.  

Bestyrelsen præsenterer udkast til vedtægtsændringer, som kan præsenteres på 

generalforsamling i oktober.  

 

8. Initiativer for 1. semester resten af semestret 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe på KKR6, bestående af Anna, Christian, 

Jeppe, Simon og William.  

Mulighed for at melde til arbejdsgruppen.  

Ved Christian.  

Reklame for arbejdsgruppemøde vedr. rekruttering.  

Cathrine melder sig til arbejdsgruppen vedr. eksamensfejring af 1. semester.  
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9. 1. maj  

Vi fejrer 1. maj – den 1. maj, i Studenterklubben. Sidste forberedelser til dagen 

og forventninger til repræsentanter.  

Ved Anna. 

Repræsentanter mødes klokken 8, medlemmer inviteret klokken 9 i Studenter-

klubben. Fælles afgang til Fælledparken omkring klokken 12. Der vil være taler 

fra OK-formænd, lokal formand samt brandtale.  

 

10.  Rusintroduktion E2022 

Indledende diskussion af, hvordan vi ønsker at afholde Rusintro E2022. 

Ved Anna. 

Afklaring i forhold til rammerne for rusintro E2022.  

Rusintro skal spredes over flere dage i et fleksibilitetshensyn. Der kan samar-

bejdes med Vagtbureauet, hvis der er enighed om formatet. De enkelte elemen-

ter af rusintro skal revideres.  

Anna vil gerne lave gennemgang af rusintro for repræsentanter hvis der er be-

hov, samt lave skriftligt materiale klar.  

Der ønskes desuden input fra de nyere repræsentanter, da de kan have et nyt 

blik på, hvordan rusintro kan forbedres – samt hvilke tiltag der virkede da de var 

nye på studiet.  

 

11.  FADL på Rustur 

Traditionen tro besøger FADL rusturene til sommer. Første tilkendegivelser af, 

hvem der kunne have lyst til at være med.  

Ved Anna.  

Rustur afholdes den 19.-25. august. Tilkendegivelse af hvem der kunne være in-

teresseret i at besøge som FADL’er: Simon, Josefine, Malou, Rasmus V., Johan, 

Noah, Thomas, Cathrine, Kaare, Clara ved behov.  
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12.  Eksamensforberedende kurser 

Status på eksamensforberedende kurser dette semester, og for kommende se-

mester. 

Ved Christian. 

Der er planlagt afholdelse af kurser for 1. semester dette semester, og til efter-

årssemestret kigges på: 1. semester, CNS-anatomi + fysiologi, genetik, biokemi, 

5. semester anatomi, immunologi.  

Det henstilles, at vi fortsat er tålmodige med disse kurser, da vi først for nyligt er 

begyndt at afholde dem.  

Det besluttes desuden at hæve prisen på kurserne fra 100 kroner til 150 kroner, 

såfremt arbejdsgruppen ønsker dette.   

Vi har fået tilbagemelding fra Klaus, fra Hovedforeningen, mht. om undervisere, 

der er ansat på KU, må have et sidejob som underviser på eksamensforbere-

dende kurser – KU ser intet problem i dette, og det skal der være mulighed for.  

Der skal planlægges PR, Sarah fra Hovedforeningen kan bidrage.  

 

13.  Sommerfest 

Sommerfest afholdes den 27/5.  

Ved Anna. 

Interesserede i at hjælpe; William, Christian, Rasmus L., Thomas, (Noah).  

Der udsendes spørgeskema inden festen, der skal udfyldes.  
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14.  Støtteansøgninger* 

Der resterer 52.500 kroner af støttepuljen.  

Glansholdet søger om 7570 kroner.  

Rusvejledningen søger om 60.000 kroner.  

 

Glansholdet 

Der stilles forslag om at støtte med 1800 kroner til dækning af udstyr.  

Der stilles forslag om at støtte med 3000 kroner til udstyr, samt dele af jubilæ-

umsfesten.  

Der stemmes fra mest vidtgående; 

7570 kroner. For: 0, imod: 17, blank: 0. Falder.  

3000 kroner. For: 15, imod: 0, blank: 2. Vedtaget. 

 

Rusvejledning 

Der motiveres for fuld støtte på 60.000 kroner. Det foreslås, om FADLs Forlag 

kan støtte projektet via marketing. Christian vil undersøge dette med Forlagets 

direktør.  

Der stemmes.  

60.000 kroner. For: 13, imod: 0, blank: 4. Vedtaget. 

 

15. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Overdragelsesreception 28. april klokken 15-17 

Årsrapporter 

Studenterforskning 

Fremtidens FADL 

SoMe 

 

16. Mødekalender 2021-2022* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag. Se venligst ændringer i bilaget.  
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17. Snackansvarlige til næste møde 

Snackansvarlige: Clara og Cathrine 

 

18. Eventuelt  

Klimastand på universitetet den 3. maj klokken 10-12 ved Josefine, Kaare og 

Rasmus V. Det foreslås at medbringe kage eller lignende.  

Forlagets bestyrelse vil gerne have inputs fra Studienævn og Medicinerråd i de 

fire universitetsbyer frem mod deres strategiseminar den 21. juni.  

Der er et behov for simplificering af vores hjemmeside (www.fadl.dk).  

Det aftales, at der oprettes et Google Docs, hvori man kan skrive ændringsfor-

slag til egne ’ressortområder’. Christian vil være primus motor på at få ændrin-

ger skubbet igennem via sekretariatet.  

Der er fundet en sofa til repræsentantskabslokalet. Kontakt Clara mhp. at 

hjælpe – der søges især bil og trailer.  

 

Med venlig hilsen 

Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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