
 

Kære medlemmer,  

Satelitkøkken 

VMF har været så venlige at sponsorere et satelitkøkken med mikrobølgeovn og elkedel i Lillebælt 

(grupperumslokalerne ved Gimle). Dog skal den enkelte studerende selv stå for oprydning og rengøring.  

Printer på Thorvaldsensvej  

Du kan nu printe på Thorvaldsensvej på en SUND FollowMe printer. Printeren står på Thorvaldsensvej 40, 

lokale D 029 for enden af gangen ved grupperummene og studievejledningen. Se mere her:  

https://intranet.ku.dk/veterinaermedicin_ba/Nyheder/Sider/printerflyttet.aspx  

SUND IT 

SUND IT er at finde 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. 

The Veterinary Video Collection 

Det er muligt at få adgang til flere af de videoer forelæserne bruger i deres undervisning. Læs hvordan du 

får adgang her: http://www.studmedvet.dk/?page_id=65781  

Nordisk Veterinære Mesterskaber starter på løbetræning 

NVM har startet deres træning! Der vil være træninger d. 3/05, 10/05, 24/05 og 7/06, hvor de vil lave en 

blanding af løb og interval. Der er ingen krav til at kunne løbe de 5 km, de tager det stille og roligt. De 

mødes hver gang kl. 17.30 ved Frederiksberg Campus Bibliotek. På et tidspunkt vil der også komme atletik 

træninger på stadion, mere info følger. Tjek Facebook gruppen "Nordisk Veterinær Mesterskab - Danmark”, 

hvis du vil vide mere: https://www.facebook.com/Nordisk-Veterin%C3%A6r-Mesterskab-Danmark-

1468247930149492/?fref=ts  

CALIS   

CALIS (Collaborative Association of Life Science Students) er en forening der indtil 2013 lavede One Health 

symposier på tværs af studieretninger. Foreningen blev stiftet af dyrlæge- og lægestudernede som alle nu 

er ved at være færdiguddannede.   

Vi synes det er et rigtig godt arbejde der har været lagt i det hidtil og håber at der er nogle frivillige kræfter 

blandt VMF's medlemmer, der kan genoplive og videreføre det årlige symposium. 

Kontakt sekrateriatet hvis det lyder som noget for dig, så afholder vi et møde hvor vi brainstormer. Du 

forpligter dig ikke til noget ved at deltage i mødet 

Skriv til vmf@studmedvet.dk 
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Her kan læses lidt om det seneste symposium i 2013: 

http://infolink2003.elbo.dk/DVT/dokumenter/doc/14626.pdf  

Skabe under Universitetshospitalet for Familiedyr 

Renovationen af skabene starter snart, og den kommer til at ske etabevis. Der er nu kommet skilte på 

skabene, hvor I skal skrive fulde navn og studienr. på. Hvis ikke skabene er tømt vil VMF klippe skabene op 

og indholdet vil blive opbevaret - dette er dog på eget ansvar. Mere information følger, når det er 

tilgængeligt.  

Samarbejdsaftale  

Til RSV d. 26/4-2016 blev samarbejdsaftalen godkendt af jer medlemmer, så nu venter vi spændt på den 

kan blive underskrevet fra begge parter.  

Med venlig hilsen  

Veterinærmedicinsk Forening 

 

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