
 

 

Bestyrelsesmøde i 
Foreningen af Pensionerede Læger  
den 19. maj 2022 kl. 12.00-14.30 
Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg 

 

 
 

 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 

 

2.   Godkendt referat fra 9. marts 2022 samt referat af møde 30. marts med Læ-

geforeningens direktør og formand 

 

 Der var ingen yderligere bemærkninger til referaterne.  

 

3.  Orientering fra formanden 

 

Formanden orienterede om ændringer i bestyrelsen. Beth Lilja og Per Gandrup 

bliver medlem af forretningsudvalget efter Johannes Gaub havde valgt at gå ud 

af bestyrelsen. Per Gandrup er nu næstformand. Søren Kjærem Nielsen, trådte 

som suppleant i Region H ind i bestyrelsen i stedet for Johannes Gaub.  

 

Formanden orienterede fra møde med Camilla Noelle Ratchke den 30. marts, 

hvor FPL’s forretningsudvalg havde sin halvårlige uformelle samtale med for-

manden og direktøren fra Lægeforeningen. På disse møder informeres om ar-

bejdet i arbejdet i FPL. FPL’s kommentarer til Lægeforeningens bestyrelses 

dagsorden kommunikeres til Camilla Ratchke forud for møderne i LFB.  

 

1. juni 2022 

2021-8166 

TIL STEDE:  

 

Ole Nørskov (fmd.), Anna Birthe Bach, Per Gandrup, Hans 

Jeremiassen, Karsten Wenningsted-Torgard, Beth Lilja, Ole 

Sten Sørensen, Jens Haase, Tom Krintel, Marie Bohn Ham-

ming 

Johannes Gaub og Lars Bønløkke (gæster) 

FRA SEKRETARIATET: 

 

Michael Berner 

AFBUD: Egon Juul-Andersen, Per Gandrup, Søren Kjærem, Peder 

Charles, Peter Matzen,  
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 Hans Jeremiassen er valgt som lægelig revisor i Lægernes Pension. FPL får ori-

entering fra direktøren i Lægernes Pension om pensionskassen aktiviteter. Den 

eneste måde FPL kan få et medlem i Lægernes Pensions bestyrelse er, hvis et 

medlem i Lægernes Pensions bestyrelse går på pension. Camilla Ratcke har ud-

trykt velvilje overfor at vedkommende kan fortsætte i bestyrelsen  som FPL-

medlem i den resterende funktionsperiode. 

 

Der havde været mange gode henvendelser fra medlemmer, bl.a. om Ukraine og 

corona. Vedrørende hjælp ifm. ukrainske flygtninge havde PLO og Reg. H meldt 

ud, at de har kapacitet. Og det havde senere vist sig, at behovet ikke var så stort 

som frygtet.  

 

På sidste møde diskuterede bestyrelsen aktiviteter og møder for læger, der for 

nylig er gået på pension eller er på vej på pension. Derfor havde Beth Lilja og se-

kretariatet kontaktet Lene Kronborg i firmaet Noblelife om hjælp med en en-

quete, der gennemføres i samarbejde med sekretariatet. Formålet er bl.a. at 

kortlægge om læger som forventet langt op i alderen bidrager til samfundsnyt-

tigt arbejde, hvad enten der er tale om lønarbejde eller ej. Som led i samarbejdet 

med Noblelife påtænkes arrangementer og møder målrettet denne gruppe. PLO 

og FAS er taget i ed, da undersøgelsen, herunder en række kvalitative interviews 

tillige omfatter erhvervsaktive. Flere data om pensionsalder skal indhentes af 

sekretariatet. 

  

På repræsentantskabsmødet i Lægernes Pension blev det klart, at Lægeforenin-

gens liste ikke længere har flertallet. FPL har 6 repræsentanter. En repræsen-

tant fra klimalisten blev valgt ind i stedet for en fra FPL. Lægeforeningens liste 

har ikke længere flertallet, og der er mange flere lister nu.  

 

4.  Orientering fra regionerne 

 

Reg. N; Jens Haase orienterede om programmet for efteråret, bl.a. Ph.d.-foredrag 

fra Aalborg universitets Ph.d.-studerende samt oplæg om pension.  

Sidste torsdag i hver måned mødes ca. 90 medlemmer i Lægernes Hus i Aalborg, 

som Lægeforeningen i regionen finansierer.  

 

Reg. H; Beth Lilja orienterede om, at de afholder 4 møder om året, hvor emnerne 

lægger sig op ad Lægeforeningens politik – såsom ulighed og psykiatri. Hans Je-

remiassen fortalte, at de planlægger 1 eller 2 rene FPL-møder i efteråret. Da Reg. 

H har mange medlemmer, bliver deres møder hurtigt fyldt op.  

 

Reg. Sj; Ole Sten Sørensen orienterede om, at de kun holder møder, hvor alle læ-

ger deltager og derfor arrangerer Lægeforeningen Sjælland alle møderne.  

  

Reg. Midt; Tom Krintel er nyvalgt som suppleant i regionen og orienterede om, 

at der planlægges 4 møder om året i regionen, og alle læger inviteres til at del-

tage, så der er 100-150 deltagere pr. gang. Der er god feedback fra møderne. 

Fremover vil man prøve at streame møderne. Møderne afholdes på Skejby Syge-

hus, i auditoriet fra kl. 17. og efter mødet er der sandwich og socialt samvær. 
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Reg. S: Anna Birthe Bach orienterede om, at FPL arrangerer 2 fællesmøder pr. 

semester, som afholdes for alle læger. De får god feedback, og der er spisning og 

socialt samvær efter møderne. Ved det sidste møde deltog 143, hvoraf 60 var 

FPL-medlemmer.  

 

Det blev noteret, at der er forskellige rammer for afholdelse af møderne og der 

var et ønske om en fælles ramme for det.  

  

Sekretariatet sender et spørgeskema ud til alle FPL-regioner, for at få en kort 

beskrivelse af de nuværende rammer for afholdelse af møder. Herefter kan der 

besluttes en fælles ramme.  

 

5.  Lægemødet (herunder vedtægtsændringer) 

 

Arbejdet i demokratiudvalgets arbejde er afsluttet og det betyder, at FPL for-

melt set nu bliver indtegnet i Lægeforeningens vedtægter som en forening. FPL 

vil fremover være sikret 11 repræsentanter i repræsentantskabet, men kan ikke 

få flere, da FPL ikke skal have tungere repræsentation end den mindste for-

handlingsberettigede organisation. 

  

Der var en grundig beskrivelse i referatet fra sidste møde den 9. marts og i 

denne dagsorden var der indsat et link til materialet til lægemødet vedr. ved-

tægtsændringer.  

 

6.  Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer (suppleanter til næste FPL-valg i no-

vember 2022 og Lægernes Pension i 2024) 

 

Op til årsmødet i FPL var der mange afbud fra bestyrelsens medlemmer, hvilket 

betød, at der skulle finde suppleanter til Lægemødet. Sekretariatet og forman-

den havde brugt en del energi på at finde suppleanter, som også meldte fra. Det 

var dog lykkedes at finde 10 repræsentanter. Ole Nørskov betonede det uheldige 

i, at FPL ikke kan stille med fuldt hold til Lægemødet og opfordrede til, at man 

allerede nu sætter kryds i kalenderen til næste års Lægemøde, som er den 12.-13. 

maj 2023 i Kolding.  

 

Til valget i november bør det meldes ud, at der generelt mangler suppleanter i 

hver region. Pt. har Region Sjælland ingen suppleanter. Ole Nørskov bad med-

lemmerne om at tage kontakt til medlemmer lokalt og opfordre dem til at stille 

op. 

 

7.  Foreningens planer for fremtiden  

 

Der var enighed om, at der skal arbejdes videre med virksomhedsgrundlaget på 

næste møde i august. Sekretariatet og formanden forbereder et oplæg.  

 

Forretningsorden og vedtægter skal revideres og de skal konsekvensrettes i for-

bindelse med ændringerne i Lægeforeningens vedtægter så som fx indsupple-

ring til Lægemødet og valgperioder.  Sekretariatet forbereder forslag. 
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Ole Nørskov foreslog, at der afholdes 4 bestyrelsesmøder om året i stedet for 

som nu kun 3. Det er nemmere at aflyse et møde end at aftale et ekstra. Der var 

forsat ønske om at fordele afholdelse af møderne geografisk.  

 

Bestyrelsen skulle afgøre, hvorvidt man fortsat ønsker ledsager med til et besty-

relsesmøde om året. Bestyrelsen drøftede det og der var blandede holdninger til 

det, idet nogle mener, at det bør afskaffes, når Lægeforeningen generelt har af-

skaffet til det deres møder. Andre mente, at det var en god tradition for FPL.  

 

Bestyrelsen stemte om det og udfaldet blev med stemmerne 5-3, at ledsagere 

skulle inviteres med til mødet den 8. december 2022.  

 

Årshjul ændres, således at der fra nu afholdes 4 møder om året.   

 

Bestyrelsen drøftede herefter hvilken linje man ønsker FPL skal lægge fremover 

i forhold til arrangementer. Flere ønskede, at der kom mere lægepolitisk ind-

hold i arrangementerne, og der blev bl.a. foreslået emner som støtte til 10-års-

planen for psykiatrien. Der var et ønske om at få etableret en platform for med-

lemmerne til at debattere og komme med indlæg fx på hjemmesiden under 

FPL’s side. Andre foreslog, at der oprettes en facebook-gruppe, at der deltages i 

ældrerådene og søges indflydelse og kontakt til regionerne. Sekretariatet oply-

ste, at der arbejdes på en ny Læger.dk hjemmeside, hvilket betyder at også FPL’s 

del af hjemmesiden ændres.  

 

Sekretariatet forbereder et oplæg til drøftelse på næste møde.  

 

8.  Budget til medlemsaktiviteter 

 

Ole Nørskov orienterede om reglerne for ansøgning om tilskud fra den Regio-

nale Aktivitetspulje, som dækker lokale medlemsrettede aktiviteter.  

 

I forbindelse med forberedelse til årsmødets præsentation af regnskab og bud-

get, var sekretariatet blevet opmærksom på en uhensigtsmæssig opdeling af 

konti og foreslog en sammenlægning af konti for medlemsmøder og tilskud til 

seniorklubber. Bestyrelsen drøftede herefter om, man fortsat ønsker at støtte 

seniorklubbernes møder eller kun rene FPL-møder. Flere af bestyrelsens med-

lemmer kendte til seniorklubber, som arrangerer udelukkende sociale arrange-

menter og emnerne til deres andre møder falder uden for rammerne for støtte 

fra FPL.  

 

Den foreløbige stillingtagen pegede på, at der ikke længere skal ydes støtte til 

seniorklubberne, da det er svært at gennemskue sammensætning og medlem-

skab af FPL. Derudover er deres oprindelse fra en tid, hvor der ikke var en for-

ening af pensionerede læger under Lægeforeningen.  

 

 Sekretariatet laver et oplæg til næste møde om udmelding til seniorklubberne 

og rammer for fremtidig støtte til møder.  
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9.  Hjemmesiden  

 

Da der var mange afbud til dette møde, tages der et nyt billede til hjemmesiden 

på næste møde i august.  

 

Der var et ønske fra FPL om, at foreningen får en mere fremtrædende plads på 

forsiden af læger.dk. Det blev aftalt, at sekretariatet kontakter kommunikati-

onsafdelingen om dette.  

 

Bestyrelsen drøftede nyhedsbrevets form og kadence og ønsker til ændringer.  

 

10.  Eventuelt 

 Der var ingen bemærkninger under eventuelt.  

 

Næste møder er den 31. august og den 8. december.  


	Bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger  den 19. maj 2022 kl. 12.00-14.30 Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg

