
Kære medlemmer,  

Generalforsamlingen 

Velkommen til alle nye i sekretariatet samt alle indvalgte på RSV. Vi har nu fået ny formand for foreningen, 

Leon Jacobsen, og vi sender derfor en stor tak til Mia Berg for de sidste tre år på posten!  

Gallamedhjælper 

Har du ikke fået fat i en eftertragtet gallabillet? Så er det godt galla mangler medhjælpere d. 26. november 

2016. Efter servering er der mulighed for at være med til Gallafesten samt muligheden for at komme med 

til den legendariske medhjælperfest. Hvis du kunne være interesseret i dette, så skriv til 

vmfgalla@hotmail.com og hør mere!  

Nøgler 

Efter udskiftning af diverse poster vil vi bede dem, som nu ingen post har, om at komme ind i kontortiden 

og aflevere deres nøgle samt få deres depositum tilbage. Husk nøglerne ikke må gå i arv til den næste på 

posten - det skal registreres hos kassererne. Skriv gerne til kasserer@studmedvet.dk, hvis der er nogle 

spørgsmål.  Hvis nøglerne ikke bliver afleveret kan konsekvensen være at låsene skal udskiftes på Rådet.  

Udlæg for VMF 

Hvis I lægger ud for VMF, f.eks. ved køb af mad til møder, så må der maksimalt bruges 50 kr. pr. person. 

Samtidig skal det nu fremgå på bonen, der afleveres, antallet af personer, der deltog i mødet. Husk bonen 

nu skal ligges i en kuvert eller et papiromslag, så det ikke så let bliver væk.  

Academic Books - nu med sutur og måtter  

Da smådyrshospitalet ikke længere sælger Allevynmåtter og sutur, varetager Academic Books fra sidst i 

denne uge eller starten af næste uge (uge44-45), salget af dette.  

KRUUSE udvalget  

Skal du ud og lave frivilligt veterinært arbejde? Så skriv til kruuse@studmedvet.dk for at høre om det er 

muligt for dig at få veterinærartikler med. Læs mere her: http://www.studmedvet.dk/?page_id=3151  

Nye priser på indboforsikring ved Tryg  

DDD har forhandlet en endnu mere favorabel pris på forsikringer ved TRYG til alle VMF-medlemmer. De nye 

priser er gældende for alle der har meldt sig ind i 2016. Hvis man en indboforsikring, og er meldt ind i VMF 

før 2016, skal man ringe til dem for at få nedsat prisen. Man sparer ca. 270kr årligt. Kontakt TRYG på tlf: 70 

33 25 25, og sig at du er medlem af VMF. Og Tak til DDD! 

Hjælp til løn og ansættelsesforhold 

DDD kan hjælpe, hvis man som studerende har brug for hjælp til løn og ansættesesforhold i studierelevante 

jobs. Læs mere her: https://www.ddd.dk/studerende/raedloen/Sider/default.aspx 

mailto:vmfgalla@hotmail.com
mailto:kasserer@studmedvet.dk
mailto:kruuse@studmedvet.dk
http://www.studmedvet.dk/?page_id=3151
https://www.ddd.dk/studerende/raedloen/Sider/default.aspx


Sekretariatet på Rådet (ikke VMF) 

Sekretariatet på Rådet (ved siden af Mødelokale 1) har udvidet deres åbningstider til både mandag og 

onsdag kl 10-14.  

Instagram 

Hvis du har en instagrammer i maven og har lyst til at være en del af VMF’s cirkulerende instagramprofil, så 

skriv til infoansvarlig@studmedvet.dk.  

 

Med venlig hilsen  

VeterinærMedicinsk Forening   

 

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