
 
 
Af VMFs sekretariat indstilles reviderede vedtægter til vedtagelse ved VMFs ordinære generalforsamling 
12/10 2016. Revisionen består primært af grammatiske korrektioner og opdateringer af navne, såsom at 
”Veterinært Studienævn” konsekvent er ændret til ”Studienævnet for Veterinærmedicin og 
Husdyrvidenskab” mv. De reviderede vedtægter indeholder dog fem nedenstående forslag til ændringer 
som medlemmerne bør være opmærksomme på, da disse ikke er af formel, men praktisk juridisk karakter 
med betydning for foreningens drift. 

 
§7 
 
Stk. 3 – På den ordinære generalforsamling fremlægger de økonomisk ansvarlige – 
kassererne og rusturene - deres reviderede regnskab, og revisorerne kommenterer 
disse. Et budgetforslag for det kommende år fremlægges, og kontingentet og 
deltagergebyr til rusturene fastsættes. 
 
Stk. 4 – Input regnskab og budget, samt Galla regnskab og budget, fremlægges på en 
ekstraordinær generalforsamling efter kalenderårets afslutning.  
 

Ændres til: 

 

Stk. 3 – På den ordinære generalforsamling fremlægger de økonomisk ansvarlige – 
kassererne, INPUT og rusturene - deres reviderede regnskab, og revisorerne 
kommenterer disse. Et budgetforslag for det kommende år fremlægges, og kontingentet 
og deltagergebyr til rusturene fastsættes. 
 
Stk. 4 – Galla regnskab og budget, fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling 
efter kalenderårets afslutning.  
 

 

§ 18 Almindelige bestemmelser  

Årgangsmøder er samlende organ for årgangens medlemmer. Årgangsmøderne har kun 
besluttende myndighed for årgangens interne begivenheder og bør i øvrige sager virke 
som informations- og debatforum. 
 
Stk. 2 - Årgangsmødet opstiller én gang årligt en eller to repræsentanter, der sidder i 
RSV. 
 
Stk. 3 – Årgangsrepræsentanterne for 1. års studerende vælges umiddelbart efter rustur 
på et årgangsmøde arrangeret af ruskoordinatorerne. 
 
Stk. 4 - Årgangsrepræsentanterne er ansvarlige for, at årgangsmøderne afholdes, og det 
skal tilstræbes ved opslag med udførlig dagsorden indkaldes senest to dage før mødets 
afholdelse. 
 

Ændres til 



§ 18 Almindelige bestemmelser  

Årgangsmøder er samlende organ for årgangens medlemmer. Årgangsmøderne har kun 
besluttende myndighed for årgangens interne begivenheder og bør i øvrige sager virke 
som informations- og debatforum. 
 
Stk. 2 - Årgangsmødet opstiller én gang årligt mindst én og op til tre repræsentanter, der 
sidder i RSV. 
 
Stk. 3 – Årgangsrepræsentanterne for 1. års studerende vælges umiddelbart efter rustur 
på et årgangsmøde arrangeret af ruskoordinatorerne. 
 
Stk. 4 – Årgangsrepræsentantskabet er ansvarligt for, at årgangsmøderne afholdes, og 
det skal tilstræbes ved opslag med udførlig dagsorden indkaldes senest to dage før 
mødets afholdelse. 
 

 

§ 20 

VMF’s gallaudvalg (VMF-Galla) forestår gennemførelse af VMF’s årlige gallafest. VMF 
støtter gallafesten med 30.000 kr. som udbetales primo oktober hvert år. 
 

Ændres til 

 

§ 20 

VMF’s gallaudvalg (VMF-Galla) forestår gennemførelse af VMF’s årlige gallafest. VMF 
støtter gallafesten med et beløb fastsat i det på den ordinære generalforsamling vedtagne 
budget, som udbetales primo oktober hvert år. 
 

APPENDIKS  

 

1) Personvalgene på generalforsamlingen foregår ved skriftlig afstemning på uddelte 
stemmesedler og afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gentages 
valghandlingen. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning af dirigenten. 
 

Ændres til 

 

1) Personvalgene på generalforsamlingen foregår ved skriftlig afstemning på uddelte 
stemmesedler og afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der kan afholdes elektronisk 
afstemning medmindre ét medlem begærer ordinær skriftlig afstemning. I tilfælde af 
stemmelighed gentages valghandlingen. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning 
af dirigenten. 
 

 



§ 25 

VMF’s medlemspuljeudvalg uddeler 2 gange årligt 30.000 kr. til ansøgere blandt VMF’s 
medlemmer. Puljen følger egne retningslinjer. 
 

Ændres til 

§ 25 

VMF’s medlemspuljeudvalg uddeler 2 gange årligt penge til ansøgere blandt VMF’s 
medlemmer. Puljens størrelse fastsættes ved vedtagelsen af budget på den Ordinære 
Generalforsamling. Puljen følger egne retningslinjer. 


