
Kære medlemmer,  

VMF udlodder 100 ølbillette på fredag til Smediefesten 

Hvis du er blandt de hurtige så kom over til ølvognen på plænen fredag d. 20-05-16 kl. 16-17. 

Vi udlodder 100 ølbilletter til VMF medlemmer (1 billet pr. medlem) 

Medbring dit studiekort med VMF klistermærke (vi vil have klistermærker med, så fortvivl ej, hvis 
du endnu ikke har fået fat i et) 

Skabe under Universitetshospitalet for Familiedyr 

Renovering af skabene i kælderen er snart over os. Hvis du har et skab, så skriv dit studienummer 
og KU-mail på markaterne, der nu sidder på skabene, så vi i tilfælde af at der skulle ske noget 
uventet, kan komme i kontakt med dig.  

Nærmere information om hvornår skabene skal tømmes følger. Hold øje med din mail, Facebook 
og VMF’s hjemmeside. 

Hunde til forelæsninger 

Husk, at det ikke er tilladt at medbringe hunde til forelæsninger. Det er en regel som vi bliver nødt 
til at efterkomme idét vi ikke er de eneste studerende der bruger vores auditorier og som skal 
kunne være i lokalerne trods evt. allergier.  

Tak for jeres forståelse og fordi I er søde til at tage hensyn til dette.  

VMF Tasker og t-shirts til salg 

VMF sælger stadig tasker til 370,- pr. stk. samt flotte og t-shirts og poloer til 100,-/stk. (ideelle til 
praktikophold). Poloerne har tidligere kostet 150,-/stk. Så kig forbi i kontortiden hver tirsdag kl. 
12.15-12.45. Se også de flotte vedhæftede billeder.  

Frygter du høje dumpeprocenter for dine kommende fag? 

Du kan via KU's karakterstatistik database finde karakterer for alle eksamener tilbage til 2009. Tjek 
derfor rygterne om 'dræberfag' via linket nederst på denne side på din uddannelsesside på KUnet: 
https://intranet.ku.dk/veterinaermedicin_ba/Eksamen/karakterskala/Sider/default.aspx  

Husk at indlevér dine kvitteringer for Medlems- og eller Kongrespuljen 

Hvis du kunne tænke dig at få pengene refunderet for udlæg for henholdsvis Medlems- og eller 
Kongrespuljen, så husk at aflever dine kvitteringer til kassererne i VMF, hurtigst muligt.   

https://intranet.ku.dk/veterinaermedicin_ba/Eksamen/karakterskala/Sider/default.aspx


Med venlig hilsen  

Veterinærmedicinsk Forening 

 

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

 


