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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i FPL 9.3.2022 

 

Egon Juul-Andersen, Anna Birthe Bach og Peder Charles deltog på teams. 

Fysisk i Domus var Ole Nørskov (fmd.), Per Gandrup, Hans Jeremiassen, Karsten Wen-

ningsted-Torgard, Beth Lilja, Ole Sten Sørensen og Søren Kjærem. Der var afbud fra Jens 

Haase. 

 

2. Efter Johannes Gaub har meddelt, at han ønsker at udtræde, skulle et antal poster forde-

les: 
• Per Gandrup blev valgt som næstformand. 
• Efter sædvane skulle det menige forretningsudvalgsmedlem udpeges fra Østdan-

mark. Beth Lilja blev valgt. 
• Johannes Gaub fortsætter i Etisk udvalg. 
• Vedrørende Gaubs post som lægelig revisor: Hans Jeremiassen har som tidligere 

næstformand i Lægernes Pension erfaring fra kassen og tilbød sig selv til posten. 
Hans funktionsperiode udløber ved årets udgang. Da der er tale om en post som 
FPL ikke har krav på, blev sekretariatet anmodet om at undersøge, om det spiller 
en rolle for Lægeforeningen, at Hans Jeremiassens funktionsperiode i bestyrelsen 
snart udløber. Alternativt har Per Gandrup stillet sig til rådighed. 

3. I relation til foreslåede vedtægtsændringer har fire punkter i vedtægterne direkte eller 

afledt betydning for FPL. Der var opbakning til alle fire; pkt. 2, pkt. 6, pkt. 7. og pkt. 11.  

Beth Lilja foreslog at evaluere forslaget om et fast antal FPL-repræsentanter (pkt. 11) på 

baggrund af en prognose for medlemsudviklingen.  

 

Sekretariatet redegjorde for den usikkerhed, det er forbundet med at fremskrive medlems-

tallet. 

28. marts 2022 
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TIL STEDE:  

 

Egon Juul-Andersen, Anna Birthe Bach og Peder Charles 

deltog på teams. 

 

Fysisk i Domus var Ole Nørskov (fmd.), Per Gandrup, Hans 

Jeremiassen, Karsten Wenningsted-Torgard, Beth Lilja, Ole 

Sten Sørensen og Søren Kjærem. Der var afbud fra Jens 

Haase. 
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Michael Berner 
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Konklusionen blev tilslutning også til forslaget vedr. pkt. 11, dog således at Lægeforeningen 

følger udviklingen i medlemsgruppernes sammensætning mhp. at genoverveje beslutnin-

gen, hvis medlemssammensætningen væsentligt ændres. Sekretariatet svarer LF formelt 

inden 24.3. på vegne af FPL og redegør for foreningens stillingtagen til de påtænkte ved-

tægtsændringer. 

 

4. Til årsmødet 19.5. er suppleanter også inviteret. Af vedtægterne fremgår dagsorden for 

årsmødet. Michael Berner fra sekretariatet er dirigent. Hans Jeremiassen gennemgår regn-

skab. 

 

5. Ad situationen i Ukraine hæftede Ole Nørskov sig ved, at både PLO og sygehusvæsenet 

har beredskaber på plads i tilfælde af en flygtningekrise. Ole Nørskov fandt, at pensione-

rede medlemmer alene ville komme i spil i tilfælde af en meget stor flygtningelejr i et 

tyndtbefolket område. 

Beth Lilja fandt, at der var tale om et ”politisk korrekt statement”, som FPL kan støtte for 

at udvise imødekommenhed. Der ses ikke behov for her og nu at lave online-lister, men 

samtidigt tilkendegives det, at FPL aktivt vil støtte et sådant tiltag, når det skønnes mere 

nødvendigt. Det er vurderingen, at en sådan liste kan etableres med meget kort frist, hvor-

for der ikke pt. er ønske herom. 

 

6. Lægeforeningens bestyrelse har arbejdet med en ny strategi. Beth Lilja spurgte til FPL´s 

involvering i den forbindelse. Ole Nørskov og sekretariatet undersøger nærmere og tager 

punktet op på mødet med LF´s direktør og formand den 30.3. 

 

------------------------------------ 

 

Egon Juul-Andersen bemærker til referatet, at den tekniske gennemførelse af hybridmødet 

var dårlig. Ole Nørskov bemærker hertil, at med overgang til fire årlige dagsordenssatte 

møder i stedet for tre, bliver det nemmere at planlægge fysisk deltagelse i god tid 
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