
Kære medlemmer,  

MRSA-forsøg 

Der søges frivillige til et forskningsprojekt med MRSA. Du vil modtage løn for den tid du bruger. Læs mere 

på vores facebook-profil. Der vil være informationsmøde d. 10.12.15 kl. 17.15. Lokaleinfo følger. Send 

gerne en mail til ysan@ssi.dk, så det vides hvor mange, der kommer.  

Stormøde mandag d. 14. december 2015  

Kom til stormøde om SUNDs økonomi på Frederiksberg Campus d. 14. december 2015 kl. 10.30-11.30 i 

Festsalen.  

Link til stormødet https://intranet.ku.dk/…/sun…/Sider/SUND-indsigt-031215.aspx. Mødet afholdes også i 

hhv. Universitetsparken og Panum.  

Problemer med modtagelsen af DVT og Kanylen   

Ved flytning skal du logge ind på DDD.dk og selv ændre din adresse, da den ikke automatisk flytter din 

adresse ved registrering i Folkeregisteret.  Du skal bruge dit medlemsnummer (hvis du ikke har dette, kan 

du skrive til vmf@studmedvet.dk). Yderligere information findes på vores hjemmeside under Dit 

Medlemskab.  

Hvis du ikke har skiftet adresse, men stadig ikke modtager DVT og Kanylen, kan du bruge dette link 

http://ddd.dk/nyheder/dvt/udeblevet/Sider/default.aspx. Dette findes også på hjemmesiden under 

Kanylen.  

VMF’s kontor 

Har I brug for et lokale til et møde, så er det muligt at låne VMF’s kontor. Derfor har vi opsat en kalender på 

kontoret (hænger på den lille oplagstavle lige overfor døren), hvor det er muligt at skrive sit navn og 

tidspunkt på - så undgår vi at møderne ligger oveni hinanden   

Medlemskab i DDD’s sektioner på fb 

Hvis I har interesse i sektionerne hos DDD er det muligt at ansøge deres facebookgrupper om medlemskab, 

så I kan følge lidt med i deres arbejde.  

Interesseområder 

Ved specielle interesseområder har du mulighed for at tilmelde dig en mailliste (se vores hjemmeside under 

Maillister), hvor der vil blive sendt information ud om f.eks. arrangementer eller nyt indenfor området. 

Brug endelig listerne, hvis I finder noget spændende indenfor jeres område.  

Har du idéer til arrangementer indenfor dit interessefelt, så tag gerne initiativ til at få stablet det på 

benene. Husk det er muligt at søge beløb på RSV, hvis der er udgifter involveret.  

Evaluering 
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Det er super godt I er så gode til at evaluerer, men husk at der sidder en anden person og skal læse det I har 

skrevet anonymt. Sørg derfor at evaluere konstruktivt og i pæn tone.  

Bonusordning 

Til RSV-mødet d. 8.12.15 blev bonusordningen afskaffet, og det vil derfor ikke være muligt at gange sit snit 

mere i forbindelse med at komme ind på differentieringen.  

Med venlig hilsen  

VeterinærMedicinsk Forening   

 

Nyhedsbrevet udsendes til alle medlemmer af VMF, og kan ikke afmeldes. 

 




