
 

 

Referat 
 
 
 

 

RepræsentantSkabet af 
Veterinærstuderende - RSV 

RSV møde  
 

Data om mødet 
 
Dato: Tirsdag den 4. januar 
Tid: Kl. 17.15-18.30 
Sted: Lokale A1-01.15 
Sekretær: Kathrine Pramgård Sand 
 
 
 

Tilmeldte til mødet: ca. 43 
Tilmeldt til spisning: ca. 36 
Fremmødte: ca. 34 
 
Inviteret: 
Alle medlemmer af VMF 
 
Det er obligatorisk for alle der er valgt til 
RSV-poster at deltage i RSV-møder. 
 

Dagsorden:  Ansvarlig: 
1. Formalia 

 
 

- Godkendelse af 
dagsorden 

- Godkendelse af referat 
fra sidste RSV-møde 

 

Alle 
 

Referat: 
Dagsorden godkendt  
 
Referat er godkendt 
 
Datoerne  i kalenderen for RSV og ekstra ordinær generalforsamling er fastlagte datoer.   
 
2.  Sekretariatet informerer  

- Sekretariatet – siden 
sidst 

- Forsikringer 
 

Sekretariatet 

Referat: 
- Entré til zoo, Vi har fået nye priser, så vi nu får 50 % rabat på indgang til zoo, dvs. det 

koster 85 kr for VMF medlemmer at komme ind i ZOO. VMF arbejder på at få det 
billigere eller gratis.  

- AVMA – der ventes på svar (forhåbentlig i februar) 
- SCIENCErådet og samarbejdsaftalen arbejdes der fortsat med 
- Forsikringer – 10 % på indboforsikring ved TRYG igennem VMF i forhold til nu 
- Nye referater – Vi har lavet om på referaterne så de bliver kortere og mere 

overordnede.  
- RSV mail. Vi har haft nogle problemer med at få dagsordenen ud. Den kom derfor ud 



lidt sent. Vi håber problemet er løst men er opmærksomme på det, hvis det fortsat 
ikke virker.  

 
3. Update fra SUND  Line Aabjerg Larsen 
Referat: 

- Studenter forum møde: 
 Den 2. Årige bevilling fra SUND studenterpuljen skæres ned, så vi kan ikke 

fremadrettet forvente at få 150.000 kr. 
 Hans Henrik Saksild kigger på samarbejdsaftalen med SCIENCErådet og giver en 

vurdering af beløbet. 
  

4. Update fra VSN 
(Veterinært studienævn) 

 Bonnie Hoelstad 
Sebastian Hoelgaard 

Referat: 
- Akademisk råd (Line Aabjerg Larsen) 

 AR arbejder på hvordan besprelserne skal implementeres.   
 Orlov – de studerende høres. Esben, Line samt de andre studerende har forberedt 

et oplæg som fremlægges til næste møde. 
- Veterinært studienævn 

 der skiftes medlemmer omkring februar 
 
5. Undervisningsudvalg og 
øvrige udvalg informerer 

 
- VMF event – siden 

sidst 
- IVSA – afholdelse af 

IVSA’s ekstra ordinær 
generalforsamling  

  

Medlemmer af de respektive 
udvalg 

Referat: 
IKVH 

- Evalueringer 
 De er blevet meget grove og personlige. Tænk over at give konstruktiv kritik. 
 Tenna Pedersen, Line Aabjerg Larsen og Elisabeth Leonhardt arbejder på et 

dokument omkring hvordan man evaluerer.  
 RSV er åben over for nye evalueringersmetoder. 

IVS 
- Afholdelse af bachelor og kandidat aftener 
- Der er meget stor stemning for at lave noget som ligner INPUT – en form for ”messe”. 

VMF event 
- Afholder møde onsdag d. 13 januar omkring forårets events 
- Udvalget er åbent og man kan bare skrive til event for at deltage. 

IVSA 
- IVSA afholder ekstra ordinær general forsamling (15, 16  eller 17 februar) 

 
6. Status yngste årgang  Monica Due Pedersen 

Jonas Jakob Jensen 
Referat:  



- Der er problemer med studentermedhjælpere som ikke er der til anatomi. Peter Holm 
er kontaktet.  
 

7. Up-coming fra øvrige 
årgangs rep. 

 Årgangs repræsentanterne 
fra årgang 14´, 13´, 12´, 11´og 
10 

Referat: 
Årgang 14’ 

- Er der nogen som vil lave ”sådan overlever du farma?”-aften – stort ønske fra årgang 
14 

Årgang 12´ 
- Eksamens tidspunktet for MKR blev ændret men det er løst nu.  
- Der var problemer med valg af rotation men det blev også løst.  

Årgang 11´ 
- Der problemer med at folk ikke kan få kursusattester, m.m. De kan ikke få kontakt til 

dem på IPH.  
 IPH må gerne tage det med til undervisningsudvalg 

  
8. Eventuelt   Alle 
Referat: 

 
 
  




