Kære medlemmer,
Univalg
Camilla Kallehauge og Esben Østergaard takker for det gode univalg. De glæder sig til at repræsentere os i
Akademisk Råd fra februar 2017. Særlig tak til Line Aabjerg Larsen for hendes fantastiske arbejde i det
forgangne år.
Zoologisk Have
Er du interesseret i et årskort til Zoologisk Have? Vi har fået en aftale i hus, hvor det er muligt at få et
årskort til 299 kroner. Tilbuddet gælder til d. 31.12.2016. Der er kun et begrænset antal. Du kan maksimalt
købe 2 kort pr. gang. Tilbuddet gælder kun for voksenårskort. Årskortet gælder fra købstidspunktet og 1 år
frem. Se mere på vores hjemmeside: http://www.studmedvet.dk/?p=65921
RSV-rundspørge
Sekretariatet vil rigtig gerne optimere RSV-møderne. Derfor har vi lavet en rundspørge, som tager
maksimalt 5 minutter at svare. Der vil blive trukket lod om en biografbillet blandt svarene. Besvar
rundspørgen her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGvyRVSSHZDytZ3yFdbsEyKtPLaxqXA98kWk_ikaU98my0aw/v
iewform?c=0&w=1
Indbrud
Vi har desværre haft problemer med indbrud på vores kontor. Derfor er det nu kun muligt at betale med
mobilepay eller via kontooverførsel, da vi ikke længere har kontanter liggende.
Omklædningsskabe under Universitetshospitalet for Familiedyr
Vi står i den situation at vores 1. års studerende ikke kan få et skab i garderoberummet i kælderen under
Universitetshospitalet for Familiedyr på Campus, hvor de kan opbevare deres ting, når de skal til anatomi
øvelser. Der er ingen mulighed for at deres ting kan opbevares nogen andre steder og det er derfor en
uheldig situation de står i. VMF opfordrer derfor alle de ældre studerende til at få tømt skabe, hvis de ikke
har undervisning i øjeblikket, der kræver at kunne opbevare ting i kælderen. Det er vigtigt at alle de
studerende, der anvender skabene deler 2 og 2, så der ikke er nogen der mangler.
Opførsel på campus
Der er desværre sket en uheldig hændelse i Landbohøjskolens have.
Nogle dyrlægestuderende har befundet sig forholdsvis afklædte og tilsyneladende stærkt beruset. En klasse
og deres klasselærer er blevet filmet af denne gruppe dyrlægestuderende, og har følt sig stødt. Det skal
understreges at de blev filmet uden deres samtykke.
Husk at haven er et offentligt rum, og at vi repræsenterer universitetet, når vi går klædt i tøj herfra. De
ansvarlige er blevet kontaktet. VMF opfordrer til at lignende opførsel ikke gentager sig.
Naboskab

Efter gentagende møder, med naboerne omkring Gimle og A-vej i samarbejde med fakultetet, er man
blevet enig om at det ikke længere vil være muligt at bruge Gimle til fester. Det er vigtigt vi forbliver gode
venner med vores naboer og udviser respekt for dem, da de bor tæt omkring os, og vi alle skal være her.
Alternativ lokale er ved at blive fundet i samarbejde med de andre faglige foreninger. Nuværende bookede
arrangementer vil stadig blive holdt i Gimle.
Ny organisering af de veterinære institutter
Det de nuværende tre veterinære institutter bliver til to nye. Ét institut med navnet ”Institut for Klinisk
Veterinærmedicin” og ét med navnet ”Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab”. Institut for Klinisk
Veterinærmedicin vil være en slags fusion af Institut for Produktionsdyr og Heste og Institut for Klinisk
Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab. Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab vil minde en del om den
nuværende Institut for Veterinærsygdomsbiologi.
Dekanen har besluttet at udnævne de to institutledere Birgit Nørrung og Asger Lundorff Jensen som
institutledere for henholdsvis Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og Institut for Klinisk
Veterinærmedicin. Nuværende institutleder på Institut for Produktionsdyr og Heste, Hans Henrik Dietz, vil
fremover varetage opgaven som School Director.
Den nye organisering vil hverken medføre ændringer i vores nuværende studieordning eller uddannelse.
Instagram
Har du lyst til at vise din hverdag på studiet? Så kunne du være en oplagt kandidat til vores instagramprofil!
Skriv til infoansvarlig@studmedvet.dk, hvis du er interesseret.

Med venlig hilsen
VeterinærMedicinsk Forening
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