V E T E R I N Æ R ME D I C I N S K F O R E N I N G
DYRLÆGEV EJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

Ekstraordinær generalforsamling
RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Mandag d. 08/01 2018 kl. 17.15 i A1-01.01

Tilstede: 42
Referent: Cecilie Meldgaard Poulsen
1. Formalia – 17.15
 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Godkendt
2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.45
Formanden
Sekretariatet - siden sidst [7. december 2017]:
VMF er i gang med at udarbejde et spørgeskema om trivsel på hospitalerne. Det er ved de sidste
rettelser.
Torsdag d. 11/1 er der en tværfaglig foreningsaften på A-vej. Det er et nyt udvalg for at fremme
fælles samarbejde mellem foreninger på Frederiksberg Campus. Udvalg skulle gerne have fået en
invitation over mail – har man ikke fået en, kan man kontakte AVF. Formålet med aftenen er bl.a.,
at foreninger evt. kan komme til at holde arrangementer tirsdag/torsdag. AVF vil stadig stå bag
baren, men et udvalg kunne evt. sørge for at arrangere quiz, banko etc.
Møde omkring Scienceaftalen:
Repræsentanter fra VMF mødtes med repræsentanter fra SCIENCErådet d. 5/1. Mødet var ikke så
effektivt som det var ønsket, så der bliver et nyt møde i februar, hvor Sciencerådet vil have en
analyse klar over det arbejde Lone laver, og hvordan de mener hun hjælper VMF. De vil også
komme med forslag til hvordan VMF kan benytte samarbejdet med Science endnu mere. Når
mødet har fundet sted, og deres forslag er hørt, vil det blive taget med tilbage til RSV, hvor det
besluttes om VMF vil træde helt ud af aftalen, eller om de har gjort den mere fordelagtig.
Til mødet blev der dog udarbejdet en tilbagevirkende aftale mellem VMF og SCIENCErådet,
gældende for 2017, hvori VMF betaler 100.000 kr. til SCIENCErådet. Underskrift af denne aftale var
til diskussion til dagens møde.
Prodekan Hans Henrik Saxild har lovet, at VMF betaler de 100.000 kr. Pengene blev tildelt fra
SUND i foråret 2017, men de er dog ikke betalt, da der aldrig blev skrevet under på kontrakten.
Sekretariatet er i dialog med Hans Henrik Saxild, om hvorvidt vi skal betale for aftalen. Det vil give
et markant underskud i vores budget for 2018 samt i vores likviditetsplan, hvis vi vælger at betale
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for året 2017. Det betyder at underskuddet for 2017 blev mindre end budgetteret, og at
underskuddet for 2018 sandsynligvis bliver større end budgetteret.
Diskussion med RSV:
Der bliver stillet spørgsmål til SUND-puljen i 2018, og om man kan regne med at få lige så meget
som tidligere. Det mistænkes at den tidligere har været så stor grundet SCIENCErådsaftalen. Der
skal ses på referater af tidligere uddelinger af puljen, for at bestemme om der blev uddelt den
samme mængde penge før aftalen, med forbehold for eventuelle nedskæringer.
Der blev stillet spørgsmål til prodekanens sanktionsmuligheder overfor VMF. VMF er en
selvbestemmende studenterpolitisk organisation, så han kan ikke love noget på vegne af VMF. Men
han kan skære i støtten fra SUND. Sekretariatet vil tage kontakt til ham og forhøre ham i denne sag.
Det bliver foreslået at der skal søges juridisk hjælp til at udrede om VMF er forpligtiget til at betale
for aftalen i 2017. Den skulle være forhandlet i starten af 2017, men det førte ikke til noget, og
aftalen blev aldrig underskrevet.
Konklusion: VMF har ved mødets afslutning ikke underskrevet aftalen, da det skal undersøges om
VMF er juridisk bundet til at betale den. Der tages kontakt til Hans Henrik Saxild for at udrede
dette, samt for at udrede konsekvenserne ved en nægtelse af en underskrivning.
Fordeling af frie pladser på differentieringer.
Undervisningsudvalget for IKV vil gerne høre, hvad VMFs fælles mening om fordelingen af de
ledige pladser på differentieringerne er.
En ledig plads betegner en plads, som er blevet ledig grundet sygdom, alternativ differentiering,
hvis man dumper eksamen, graviditet eller på anden måde forhindres i at udfylde sin plads på
differentieringen. Pt. er det internationale studerende, som kommer ind på de frie pladser. Nogle
pladser holdes åbne for de internationale studerende, men der kan stadig være en mulighed for, at
der af og til er frie pladser på f.eks. hest eller smådyr, hvilket de gerne vil undgå, da det de mest
populære differentieringer. Man vil gerne sikre, at pladserne bliver fyldt ud, da det ikke er sikkert
pladserne fyldes af de internationale studerende.
Baggrund for en nytænkning af pladsfordelingen af frie pladser er at man, bl.a. i forbindelse med
trivselsundersøgelsen, gerne høre hvad de studerende synes er mest fair.
Forslag:
A. Den næste studerende i rækken på karaktergennemsnit (der muligvis har fået plads på
en anden differentiering) får tilbudt den frie plads. Dette efterlader en ledig plads på en
anden differentiering, som tildeles med samme regel til den næste i rækken.
B. Den frie plads fordeles efter motiveret ansøgning.
C. Den frie plads fordeles mellem ansøgere efter praktisk test
D. Anden idé
Kommentar til forslag:
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B; Er det fair der er motiverede ansøgninger i anden runde, men ikke første runde?
God løsning, men problematisk, da nogen vil mene det er ærgerligt. Det kunne være fordelagtigt,
hvis alt vedr. fordeling af differentieringerne var via motiveret ansøgning. Det kunne dog skabe en
lavine af ansøgninger, da der ville opstå en ny ledig plads, på den differentiering hvorfra en anden
har fået tildelt den frie plads der opstod i første omgang.
C; Skulle det være en praktisk test? For meget arbejde – testen skal både laves og vurderes. Før
måtte man gange sit snit ud fra hvor meget praktik man har været i.
Nogle kunne have en fordel i at kunne få en test eller en ansøgning som en mulighed for at komme
ind på den differentiering de gerne ville. Det kunne skabe nogle problematikker, hvis
karaktersnittet blev overflødigt. Alle skal vurderes lige, det ville ikke ske ved B eller C. Vides det,
om der er nogen der vil lægge arbejdstimer i det fra KU? Måske, det vides ikke endnu, det kunne
dog overvejes, hvis det ville være den bedste løsning.
Der kunne være et problem i at pladserne åbnes op for eftertilmelding, da det kunne lede til at
nogen lader sig betale til at opgive sin plads. Dette gør sig gældende for alle mulighederne, selvom
mulighed A gør praksissen mest usikker. Ligeledes kunne man betale en anden for at skrive en god
ansøgning.
Konklusion: Der stemmes for mulighed A.
Næstformand
Update fra DDD
DDD holder A-vej d. 16. marts 2018.
Ansatte i DDD kommer til at tage vagter i baren, men der skal bruges hjælp fra VMF-medlemmerne
til at fylde barplanen ud, samt stå i garderoben. Der er rig mulighed for at ”networke” og ellers
hjælpe til – tilmelding kommer snarligt.
3. Update fra SUND – 17.45 – 17.55
Kort før juleferien blev der godkendt en ny strategi (”Talent og Samarbejde”) for KU. Den skal
gælde til 2023. Strategien har fire fokuspunkter for universitetets udvikling:
1. Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent
2. Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis
3. Samarbejde og samfundsengagement nationalt og globalt
4. Ét samlet og fokuseret universitet.
Strategien skal åbne forskningsmiljøerne mod omverdenen og sikre rekruttering af
videnskabelige talenter fra den internationale pulje. Der skal være fokus på at koble forskning,
undervisning og praksis bedre sammen. De studerende muligheder for at få en tværfaglig
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kompetence-profil skal styrkes, antallet af ph.D. stillinger skal øges, der skal indgås
partnerskabsaftaler om forskning og uddannelse med universiteter rundt om i verden, samt
”open access” af forskningsresultater skal øges. Slutteligt skal det sikre, at universitetets
enheder arbejder bedre sammen, herunder sikre et godt studie- og arbejdsmiljø.
Er man interesseret i at læse mere om denne strategi, kan man gøre det via følgende link:
www.velkommen.ku.dk/strategi2023
4. Update fra VSN (Veterinært Studienævn) – 17.55 – 18.05
På sidste studienævnsmøde:
Hvert år laves mindre ændringer i kursusbeskrivelserne. De laves på baggrund af de
studerendes evalueringer af de forskellige kurser. På december mødet godkendes de ting man
er kommet frem til skal ændres for det kommende år. Et af de vigtigste denne gang var
forudsætningerne for at måtte starte på rotationerne; dette er valgt at blive ændret. Hvad
betydningen er for dem der ikke får en rotation, blev der talt om til sidste RSV møde.
5. Nyt fra Akademisk Råd – 18.05 – 18.10
Intet nyt siden sidst. KU har fået ny strategi, et af punkterne er, at man vil lave en ny
budgetmodel for KU, hvilket kunne være en åbning for, at VMF og SUND kan arbejde for at få
flere penge af det beløb KU får fra staten.
6. Miniworkshop: Studieordningsrevision – 18.10 – 18.40
Et forsøg på at foregribe den begivenhed, at Esben formentligt bliver næstformand for
studienævnet fra februar. Han vil gerne, at der på RSV tages stilling til flere ting, og der skal
besluttes flere ting. Medlemmerne og de studerende skal gerne få mere indflydelse ved at
komme til RSV.
Baggrund: Studieordning: det dokument der blandt andet beskriver hvad vi lærer (kurser),
hvordan vi lærer (undervisningsformer), hvornår vi lærer det (strukturering) samt hvordan vi
bliver testet i det vi har lært (eksamen). Studieordningerne for veterinærmedicin skal i de
kommende år revideres – dette er VMF med til, hvor man vil prøve at involvere sig meget og
bringe godt med til denne revision.
Der skal helst være 3-4 personer der melder sig som interesserede i dette, hvis man vil hjælpe i
fremtiden. Dem der synes, at det at tage stilling til dette var interessant, må gerne melde sig til
Esben, som kan sætte folk ind i det. Det involverer, at man sætter sig ind i hvordan
studieordningen hænger sammen, uanset hvor langt på studiet man er. Er man interesseret og
tilmelder sig, betyder det ikke, at man binder sig til hele processen. Der mangler mest
kandidatstuderende, da der på nuværende tidspunkt ikke nogen fra kandidaten i gruppen. Man
skal tage stilling til fremtidig bachelor- og kandidatordninger, sammenhæng i uddannelsen,
eksamensformer, casebaseret undervisning etc.
Esben havde arrangeret en workshop, hvor fremmødte i mindre grupper skulle diskutere
forskellige spørgsmål om studieordningen.
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Det blev betragtet som en succes, og vil godt kunne gentages.
7. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.40 – 19.20
Øvrige udvalg
Galla
-

Præsentation af regnskab 2017. Det kan ses på VMF’s hjemmeside.
Kommentarer:
De har fået flere penge ved billetsalg og aftenen end der var budgetteret med, da der kom
flere gæster end forventet. Der er ekstra sponsorater fra SUND puljen, de kommer ikke
med i budgettet.
Udgifter – lidt større end beregnet, primært musik, da bandet koster mere end der er
budgetteret med. Det er der snak om med VMF – skal der være så dyrt band, skal der
skæres ned, eller pengene skal komme ind andet sted fra? Baren er lidt over, da der har
været flere gæster igennem. Der er ikke brugt mange penge på medhjælperne, der er
handlet ind lidt andre steder så det blev billigere, der var en anden vagtplan så det er mere
fleksibelt at være medhjælper.
Status af regnskab:
Underskud på 5000,00 ift. indtægter/udgifter. De havde 28.855,48 kr. på konto før, nu har
de 23,641,02 kr., de skal ligge omkring 20.000 kr. for at have en buffer, så det er ganske
fint.
Budget for næste år:
Håber på lige så mange gæster som sidste gang, og budgetterer med nogenlunde det
samme. De sidste to år er der ikke brugt lige så meget på pynt, der er budgetteret med lidt
flere penge til musik.
De sidste 3-4 år har de fået 10.000 kr. fra SUND, de er ikke med oppe i sponsorater, hvilket
gør, at de har budgetteret bandet lidt lavere. De håber at få pengene fra SUND, til at dække
resten af udgiften til det band de har haft ude de sidste to år. Hvis de ikke får pengene fra
SUND, vil de finde et billigere band.
Der er brugt flere penge på mad fra 2016 til 3017 – de havde 50 gæster mere i 2017 (under
mad er alt tilhørende mad, service, borde etc.), samt kuvertprisen pr. person var billigere i
2017 end i 2016.
Regnskabet er godkendt af revisorer og af RSV.
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-

Præsentation af føl
Der er fundet nye føl, de mangler dog at få helt på plads, hvem der er føl for hvem.
Katja årgang ’17
Bjørg årgang ’17
Monica årgang ’17
De vil evt. gerne have et fjerde føl, da de føler de har lidt problemer med hvem der skal
holde styr på f.eks. regnskab, lokalebooking etc. Det står i vedtægterne at de kan gøre dette.

Input
-

Præsentation af regnskab 2017. Dette kan ses på VMF’s hjemmeside.
Kommentarer:
Indtægter – som det plejer, dog er deltagergebyr (virksomheder der har en stand) mindre
end de gerne vil have, da der var færre deltagere end der normalt er, evt. grundet DDDs
generalforsamling og WSAVA.
Diverse – Inputs konto er en CVR konto, alle ansøgninger til SUND kommer ind på deres
konto, hvilket giver meget store tal under diverse indtægter og udgifter.
Udgifter - generelt en smule mindre, da der ikke var lige så mange deltagere. Maden var
dyrere i år, så der findes et nyt sted til næste år. Udgiften ”overskud til VMF” er en betaling
der sker til VMF ved slutningen af regnskabsåret.
Moms fra i år er ikke betalt endnu, da dette først sker i marts.
Det endte med et underskud på 20.000 – det er momsen fra 2016 der lå på kontoen ved
slutningen af regnskabsåret, klar til betaling i marts 2017. Af samme grund er status på
kontoen ved afslutning af regnskabsåret 33.405,18 kr. Der ønskes buffer på 20.000 kr., og
der er yderligere 13.405,14 kr. der skal betales i moms for 2017.
Regnskabsåret flyttes til 31/12 i stedet for 01/01
Regnskabet er godkendt af revisor og af RSV.
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Undervisningsudvalg
IKV
Intet nyt
IVH
Intet nyt.
Instistutråd
IKV
Koks i mail, om der er sendt noget er uvist. Institutrådet er nedlagt, sandsynligvis derfor.
IVH
Intet nyt.
8. Fællesspisning – 19.20 – 19.40
9. Vedtægtsændringer – 19.40 – 20.10
Galla
Nuværende: ”Der kan maks. være det antal hjælpere, der svarer til én hjælper pr. ti gæster til
gallafesten, og alle hjælpere skal findes på veterinærstudiet. Udvælgelsen foregår ved
lodtrækning. Skulle der være år, hvor det er umuligt at skaffe hjælpere nok, kan studerende fra
andre studieretninger medtages.”
Ønsket:” Der må vælges op til 40 medhjælpere og gallabosserne skal bestræbe sig på at finde
medhjælperne blandt de veterinærstuderende, men de kan også findes på andre
studieretninger. Udvælgelsen foregår ved lodtrækning, såfremt der måtte være flere end 40
som melder sig.”
Antallet af medhjælpere har ikke indflydelse på det beløb der er budgetteret med til
medhjælperpleje, da der er afsat et fast beløb, og dermed ikke tale om et beløb pr. medhjælper.
Hvis der er flere end 40 veterinærmedicinstuderende der tilmeldes, og 5 fra andre
studieretninger, bliver de veterinærmedicinstuderende, der bliver trukket lod mellem. Der
søges først blandt de veterinærmedicinstuderende, er der tilnærmelsesvist nok der tilmelder
sig, behøver de ikke bruge andre studieretninger, men vil se, om de kan finde de resterende
hjælpere rundt på veterinærmedicin. Det ville i år have været rart at kunne spørge andre
studieretninger tidligere, da der ikke var ret mange medhjælpere fra veterinærmedicin der
meldte sig. Der var 36 medhjælpere til årets galla, og det var nødvendigt at hente hjælp andre
steder for at kunne få serveringen igennem.
Der stemmes om vedtægtsændringen, og den godtages.
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10. Status yngste årgang – 20.10 – 20.20
Lige udover modulcase i AF, så går det ganske fint. Der er ikke ret mange der bryder sig om at
fremlægge modulcasen for de andre studerende, og det kan ses at flere vælger at blive væk fra
de timer der er afsat til modulcase. Det er første år underviserne laver dette, og de har meldt
ud, at de gerne vil have en vurdering fra de studerende når sidste modulcase i AF 1 er
overstået, da de vil overveje at tage det med videre i AF 2, hvis de studerende synes det er en
god idé.
11. Up-coming fra øvrige årgangsrep. – 20.20 – 20.30
Årgang ’12:
Ingen til stede.
Årgang ’13:
Det går fint, de er i gang med sidste rotation før differentieringer og speciale.
Årgang ’14:
MKR, søvn er valgfrit. Der har været aflysninger på timer der er rykket, og så er der en
spørgetime lagt ind.
Årgang ’15:
Det går fint, der er ikke så meget nyt, der er lidt med BKT for store husdyr og spec. pat der
ramler lidt sammen, men det er der så småt ved at være styr på. Nærmer sig bachelor. En del
har været utilfreds over deres svar fra BKT. Der var markant lavere gennemsnit. Normalt er
gennemsnittet omkring 7 – i år var det 4,3. Det kunne skyldes at noget af pensum fra MKR er
rykket ned på BKT.
Årgang ’16:
Der sker ikke ret meget, der er eksamenslæsning.
12. Eventuelt – 20.30 – 20.45
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