Titel: Renovation, taskesalg og Smediefest

Kære medlemmer,
Omklædningen i kælderen tilhørende Universitetshospitalet for Familiedyr skal undergå renovering
Vi er blevet informeret om, at omklædningen i kælderen skal igennem en renovation. Det præcise forløb
kendes ikke endnu, men vi vil gøre opmærksom på, at det måske ikke vil være muligt at have et individuelt
skab. Derudover skal skabene tømmes i etaper – vær derfor opmærksom på at få tømt skabet ellers klippes
det op og tømmes. I løbet af de næste par uger får skabene får mærkater, som skal udfyldes med navn og
studienummer, hvis skabet er i brug. Skabene, der ikke er i brug tømmes - dato for dette følger.
SUND-it
Da servicen fra SUND-it ikke har været brugt overvældende meget er det blevet besluttet de i stedet gerne
vil tage imod jer på deres kontor. Dette findes på campus - helt præcist på Ridebanevej 16, rum 151, 1870
Frederiksberg. I kan læse mere om dem her: https://intranet.ku.dk/sund/sund-it/Sider/default.aspx.
Åbningstiderne er mandag og onsdag 12-13.
(Måske) Ny i sekretariatet
Vi har samarbejdet med Esben Eriksen det sidste stykke tid, og vi vil, som sekretariat, stille til forslag, at han
bliver inkluderet i sekretariatet, som Studenterpolitisk ordfører. Dette vil blive sat til afstemning på vores
Ekstraordinære generalforsamling d. 26.04.2016.
Taskesalg
Vores fine indkøbte tasker vil blive sat til salg torsdag d. 31. marts, hvor det vil være muligt at betale med
kontanter og swipp. Salget vil foregå på VMF’s kontor på Rådet (Dyrlægevej 9).
Forsikring
Husk at tjekke op på din forsikringssum, da vores forsikring kun dækker det mest basale. Summen kan ses i
Policen, som ligger på hjemmesiden: http://www.studmedvet.dk/?page_id=254.
Smediefesten
Kom til Smediefestens infomøde ”Ostefræs” onsdag d. 30. marts. Se linket for begivenheden på facebook:
https://www.facebook.com/events/1716888401930897/
Du kan like Smediefesten på facebook her: https://www.facebook.com/Smediefesten/?fref=ts
Kruuseudvalget
Husk det er muligt at søge veterinæreartikler i forbindelse med veterinærfaglige udlandsrejser. Du kan læse
mere om hvordan på vores hjemmeside: http://www.studmedvet.dk/?page_id=3151
Regler om kliniktøj

Det er nu muligt at se de officielle regler om brug af kliniktøj på KUnet, både på bachelorsiden:
https://intranet.ku.dk/veterinaermedicin_ba/Undervisning/klinik/Sider/default.aspx og kandidatsiden:
https://intranet.ku.dk/veterinaermedicin_ka/Undervisning/klinik/Sider/default.aspx

Med venlig hilsen
Veterinærmedicinsk Forening
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