VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag d. 13/5 2014 kl.17.15 i mødelokale 1
Tilmeldt til spisning: 28

1. Formalia – 17.15



Godkendelse af dagsorden: godkendt
Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: godkendt

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 18.00


Handlingsplan for SUNDs bygninger for Frederiksberg Campus ved Marianne Vejen [O]
o

Der er planer omkring campus på både Tåstrup og Frb. Campus.

o

Marianne er her kun fordi hun gør hvad hun får besked på, og er derfor ikke
beslutningstager.

o

Projektleder på sund. Var bygningschef på Taastrup og Frb. Campus.

o

Gode nyheder: 10 mio til nyt ridehus i Taastrup. I gang i sommerferien og skal gerne
være klar i feb 2015. Lab midler (28 mio til Taastrup og 80 til Frb)

o

De store dyr skal flyttes til Taastrup og med dem undervisere og forskere.

o

Visionsplans for Frb og Taastrup som er under udarbejdelse

o

Der ligger tre notater hvoraf de to er godkendt


Smådyr på Frb og store dyr i Taastrup hvor visionen for Frb er godtaget. Med
bygningsmæssige moderniseringer og nybyggeri på både Frb og i Taastrup.



Der er talt meget om identitetsdag efter fusionen. De to fakulteter der nu er
giver en mangel på tilhørsforhold på Frb. Campus. Der skal laves ny nærhed
med bedre faciliteter for at styrke udd. Og forskning. Dynamisk miljø og
moderne faciliteter. Bygger videre på det vi har, da vi har det rart her hvor man
ønsker at fremtidssikre den gamle KVL sans.



Hospitalerne bliver hvor de er. Bygninger der er nedslidte skal nedrives og
nybyggeri. VRO skal flyttes til Taastrup så IPH samles. Der skal enten
opgraderes eller nybygges.
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Projektgruppe: BN, ALJ, HHS, m.fl.



Involvering af drifstpersonale. På det visionære har der været seminar og i
forhold til undervisningslokaler. Nye behov, andre behov. Der skal laves om, så
der kommer bedre og nye faciliteter. Der er bygninger som skal laves om og
rives ned. Det er vigtigt for SUND at bygninger og arealer bruges bedst muligt.



Vision for Frb. Ses billedeligt hvor bygninger der ligger op ad hospitalet skal
isoleres igen og opgraderes også i forhold til AVMA akredditering.



Der tales om at lave ny hovedindgang med reception. Der tales om nye lokaler
med kantine, studie pladser etc. ”one-stop-shop” enten på ridebanen eller i
den gamle ridehal. Der er fordele og ulemper ved begge ting, på den ene side
mulighed for at bygge i højden eller mulighed for at få grønt område.



Skrovbrugsbygning skal evt. rykkes ned.



Alt dette er 2019 visionen. Vigtig med plan man har man kan arbejde hen imod.
Der kommer etaper hen over årene.



Der skal sammen med SCIENCE laves bedre faciliteter.



Ridehallen er ikke fredet. Alt efter hvor mange m2 man skal bruge kan man
bygge hvor man vil. Når en bygning siges op er den væk for evigt. Der er
overvejelser om der skal renoveres eller rives ned.



Sprg: er der ønske om hjemstavnslokale?: der er ikke umiddelbart ønske om et
hjemstavnsplads kun for vet’ere men også for SCIENCE. Men vil man sætte
baren højt skal man have sin egen identitet.


Der er ikke just ønsker om egen identitet men for alle. Vigtigt at man
bevarer ridehuset.



Der er følelse af at man ikke bliver hørt af SUND og dermed føler man
ikke at man hører til SUND, da de ignorer os når man henvender sig.



Vigtigt at der holdes fokus på at vet. Stud. er en del af frb. Campus.
Vigtigt at vi holder sammen med resten af campus.



Der er behov for at vide, hvad vi har behov for. Derfor vil der komme et
tidspunkt, hvor der er behov for det rette forum, hvor der kan tages
beslutninger.



AVMA: vigtigt med identitet. Hvis man vil til USA fx betydning for udveksling, da
vi bliver som mange af de andre universiteter og dette giver mulighed for
udveksling.
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Ny kantine er der i udarbejdning sammen med SCIENCE.



Behov for samling af studerende til at sparre med ledelse under
moderniseringen af frb. Campus.

o

Vision for Taastrup: eventuelt nybyggeri til forsøgsdyr, forslag om at nedlægge
rørrendegård og flytte over til højbakkegård. Demonstrationsfarm i forbindelse med
højbakkegård. Den nye er fundet location til. Herunder nybygning for VRO, ny ridehal,
isolationsenhed samt undervisnings og studenterfaciliteter med mulighed for
overnatning og evt. nyt lager og værkstedsbygning. Der en del planer, men også ting
der allerede er penge til.

o

AVMA akredditering: kommer i forår 2015. De kommer og godkender hvad vi har gang
i, med godkendte blueprints osv.

o

Overordnet vision er ved at være godkendt med god opbakning fra de tre
institutledere.

Formanden
o

Sekretariatet - siden sidst []:

o

DSRbutikken er lukket, hvad gør vi nu? – tre muligheder:


Academic Books: bliver det dyrere; ikke umiddelbart, men muligvis lille
prisstigning. Ved de hvordan vi skal bruge tingene; der ville være tæt kontakt til
VMF hvor der vil være rep. fra VMF hvor vi selv bestemmer hvad der skal ske
med de ting vi skal have. Kan være en fordel med åbningstiderne som AB har.
God ide. AB er vilde efter at få det. Vi skal lægge arbejde i for at der kommer
noget godt ud af det for os, men de er meget samarbejdsvillige. Fordel/ulempe
er at der er fonde i AB som går til fx det gode projekt. Er der mulighed for at få
pengene tilbage til os. Der skal forhandles mere med AB, så vi kan forhandle og
derefter komme tilbage til DSR. Næste RSV skal det stilles til forslag



Fysisk butik styret af udvalg under VMF: som landskabsarkitekterne, men det er
ikke nært så mange ting der er behov for som for os. Meget arbejde i det. Det
overskud der kommer vil gå tilbage til studerende, dog er der meget arbejde i
det. Der er ikke samme muligheder for åbningstider og SUND vil ikke være
glade for os, hvis vi starter en butik selv. Det skal være ulønnet arbejdskraft der
skal ligge bag butikken. Butikken vil styre sin egen økonomi med separat
bankkonto. Helt separat foretagende som i sidste ende er styret af os. Vi kan få
tingene til samme pris som vi får dem nu. Vigtig med åbningstider sent.



Online bestilling/salg/butik: str. Der vil være prøvestørrelser som man kan
prøve i kontortiden og herefter bestille hjem.
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Overskuddet fra DSR butikken har ikke været kæmpe stort, men man har skudt
mange penge i det. Der er ikke mulighed at få hjælp fra DDD, da vi allerede
presser citronen i forvejen.

o

Startpakke til nye studerende: enten en man får eller en der er billig når man starter.
Der spørges om der er nogen der har kontakter til nogle firmaer så man kan få nogle
sponsorater

o

Ridehuset/Ridebanen: smediefesten er på ridebanen, SUND har smidt 30.000 i til telt.
Det var ikke sikkert at holde det i marmorhallen. Så i år er det to telte der er til
smediefesten.

o

Evalueringsprisen


Godkendelse af pengepræmie


o

o

Godkendelsen til valg: der er enstemmigt for.



12.000 kr til opstart (år 2014 + 15 til juni, dvs skoleåret ud) og fremover skal
der bruges 6.000 i drift pr år.



Heraf 2.000 til pengepræmie og 1.000 til hver blok til kage.



Planen er at vi inden smediefesten udgiver kage til den årgang der har haft
højeste evalueringsprocent i BLOK 3 og til smediefesten udgives præmien og
pengene til årgangen der vinder.



Præmien kommer til at være i vandrehallen i en af glasmontrene. Vi har fået
lov til at tage en af dem.

Dyrlægeløftet, nedsættelse af fokusgruppe


Fokusgruppen vil have Mia V som tovholder og dyrlægeløftet kommer til at
svare til det som medicinerne har. Det er et udvalg man kan komme ind i.
Hvilke sange der skal synges og hvad der skal ske med hele dette arrangement.
Der skal være 4 medlemmer ud over Mia. Antallet af møder afhænger af
medlemmerne.



Nyligt valgte: Anne Frank, Louise Hven, Natacha Severin

KRUUSE


KRUUSE vil gerne give noget hver gang de tømmer lager og skal bruges til at
sendes ud. Med henblik på at se på hvilke internater der har brug for hvad og
hvor det hele skal hen.
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Udvalg med Pernille Møller som tovholder. Der holdes møde alt efter hvad man
får af ansøgninger eller når man får nyt lager. Ikke muligt at bruge dem til os,
det er til velgørenhed.



Medlemmer: Natcha Severin og ANE (som kontakt til VMF)

Udvalgskoordinater
o

Hvid bog på alle poster: det sendes videre


o

Bar rabat: Krølben inde i studiestræde




Alle i RSV opfordres til at lave en ”hvid bog” som ikke behøver at fylde så
meget, men som indeholder en vejledning til den/de der skal overtage posten.

Sabine skal til møde på torsdag og får de sidste detaljer på plads.

Webansvarlig:
o

Fildeling: Kan RSV godkende at vi bruger 3000 til opbevare VMF-filer, hvidebøger. Et
backupsted til alle vores dokumenter. Pengene går også til vedligehold osv. Det vil
fremadrettet være en fast post i budgettet. Bedste måde at fremtidssikre vores
dokumenter.


Dette blev godkendt enstemmigt.

3. Update fra SUND – 18.00 – 18.15


Uddeling af Studenterpuljen (fra aktivitetsmidler fra SUND): pulje med 1 mio. som
alle kan søge. Der er kommet 35.000 til os. Pengene kan bruges til fester,
arrangementer og grupper. Det er bedst hvis man har specifikke projekter. Det er
ikke til forplejning, medmindre det er forplejning til arrangerende møder. Der er
åbnet op for at man kan søge til foredragsholdere. Det er også for årgange. Det kan
søges to gange årligt. April og oktober og det er en kvart million der udgives.



Studenterrådets puljer: uddeler omk. 100.000 men det er svært at finde ud af
hvordan man får det og hvorledes man søger dem og hvad det gives til.



De taler meget om det psykosociale og bedre netværk, samt bedre fysiske
faciliteter. De vil gerne lave bedre studiestart.

4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 18.15-18.20


Kommer skrifteligt mhp. arbejdet med fremdriftsreformen.
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5. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.20 – 18.50


Hysdyrbrugsgruppen søger støtte til arrangementer (Julie skal gå kl. 18.45 og
ønsker at punktet tages inden): har været på kvægkongres i februar. Der er ikke så
meget støtte til vet.stud. der er givet 10.000 fra SUND. Der spørges om der er
mulighed for at der kan findes penge til gruppen fra RSV. De gives muligheder for at
ramme bredere så får man flere penge fra SUND. Generelt er det mest FN der er
med hvor VMF’erne skal betale selv eller i hvert fald langt mere fx 85 kontra 500 kr.
Man ønsker at ramme flest medlemmer muligt. Derfor er det svært at bruge mange
penge på husdyrsbrugsgruppen når der ikke er flere der er med. Problematisk hvis
det er hele beløbet. Men nærmere at der sættes et fast beløb per. Person per
kongress. VMF har ikke økonomi til at betale det hele. JA og FN vil gerne betale til
studerende. DDD hjælper os på andre måder. JA er deres DDD. Der gives fast
bevilling fra SUND til VMF som evt. kan lægges i pulje til kongresser. Det er svært at
bruge midler fra VMF.



Der skal laves et konkret forslag som skal godkendes på generalforsamlingen i
efteråret. Der er tale om et godt formål. Hvor der støttes generelt til kongresser.
Evt. blot transporten der dækkes. Mere SUND baseret end VMF baseret.



Medlemspuljeudvalg
- Rusture kan ikke søge medlemspuljen: 30.000 kr. Årligt. Det støttes ikke til
RUS-turerne, man støtter dem allerede. RUS-turerne kan søge hos RSV,
ellers skal man søge andetstedsfra. Studenterpuljen giver ikke til RUSturerne.



IAMU og FAMU
- Forslag til ønsket struktur fremadrettet: Der er blevet talt meget om at det
ikke fungerer som det er nu. Der er et IAMU for hvert institut. Der er kun rep
i IKVH. Der sidder en i FAMU som er med til at tage store beslutninger, det
er her man kan komme med mange forbedringer. Det er her man kan
komme med mange nye forslag om forbedringer. Det kunne være rart med
et miljø udvalg. Der er forskel på hvor på campus tingene er hvor man skal
vende sig mod. Det er her der er mest at gøre og man er villig fra SUNDS
side. Fx gratis kaffe til studerende herude. Lige nu mangler der nogle der kan
finde de lokale områder hvor man kan lave de ændringer vi ønsker. Det er
optimalt at der kommer en gruppe hvor man melde tilbage når der ønskes
ændringer. Der skal være en rep. for hver institut. Denne struktur kunne evt.
først være efter generalforsamling. Rart hvis der kunne være en der vælges
for 2 år af gangen. Vi har ret til medlem i hvert institut. Der skal laves
ændringer i vedtægterne så der kan komme de ændringer vi ønsker. Der
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skal ikke laves for mange poster, da der skal være nogle til at tage pladserne.
Ændringen sker til generalforsamlingen hvor der også laves
vedtægtsændringer.


IVS: alternative muligheder for infektionsmikrobiologi eksamen så den bliver
skriftlig med hjælpemidler. Grundet der var mange der mente at de fik forskelligt
vurdering efter samme udlæg fra studerende. Den skal ændres til skriftlig da den
der bliver mere objektiv. Det er ikke noget man skal forvente kommer til at ske med
den skriftlige. Undervisningsformen har været op til overvejelse, hvor man ønsker
der rammes lidt bredere. Der var tale om spot eksamen. Diskussionen var lang og
stor mellem undervisere og studerende. Diskussionen er vigtig for at undervisere
forstår at man selektere i pensum. Snittet blev trukket op ved at eksamensformen
blev ændret til mundtligt.



Event: der ønskes at der kommer flere med i udvalget. Det er svært at være få
mennesker. Men har man en ide kan man komme og føre den ud i livet og derefter
forlade gruppen igen. Der er mad til alle møderne. Der forslås at der søges hænder
til de konkrete event. Så man kan komme og være med til at lave events, eller blot
være hænderne bag et event. Der fortælles at man i Eventudvalget har gang i
events. Der kommer en facebookgruppe for Event og med i nyhedsbrevet. Næste
møde på tirsdag den 20. maj.

6. Status yngste årgang – 18.50 – 19.00


Lidt Nogle uoverensstemmelser tidligere men nu er der ved at være styr over
hvordan man tager problemerne internt og ikke tager dem op på årgangen. God
spoteksamen og tak til event. Generelt ro på og glade studerende. Der var en
underviser man har været nødt til at klage over hende. Nærmest alle mente at de
intet havde haft ud af undervisningen. Dog havde man fra undervisernes side sagt
at man skal tage imod de nye undervisere. Vigtigt med konstruktiv kritik, samt
vigtigt at man evaluere. Der er i dag lavet en gruppe for pigerne ”pandora”. Der har
ikke været problemer på det sidste. Der er kommet mere selvstændighed på
årgangen, samt hvem der skal henvendes til, når man har problemer. Der er opstået
kliker. Der kan opstå grupperinger, der er nogle der ikke synes det var fedt at være
på RUS-tur. Der kommer nye tiltag i løbet af efteråret hvor det ikke er fest og druk
der er i centrum for nye studerende for at sikre at alle nye får muligheder for at
snakke med hinanden. Man kan lave events selv på årgangen hvor man kan være
sammen, som grill aften og lign. Grupperinger findes på alle årgange, men man
tager sammen på kryds og tværs. Der har i VMF været tale om at sætte et møde i
stand med årgangen med en underviser og andre for at tale om hvad der er vigtigt
at lægge vægt på i studiet og i fremtidige arbejdssituationer. Der støttes op om
forslaget. Der forslås endvidere at der kommer en anonym evaluering som man
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tager udgangspunkt i når man har eventet med underviserne. Man ønsker at gøre
op med RUS-tur holdene. At man skal spørge om hjælp kræver at der er et trygt
forum, hvor man kan stille spørgsmål. SURVEYMONKEY. Der lægges mange noter op
på facebookgruppen. Der hersker tvivl om hvorvidt det er et spørgsmål kun på
årgang 13, det har bare ikke været set på andre årgange, eller i hvert fald aldrig
været oppe og vende. Der er stemning for at det er noget man skal tage det op.
Vigtigt at man husker at de der er alene kan føle at de ikke har overskud til selv at
spørge.
7. Update fra årgangs rep. – 19.00 – 19.15


Årgang 12: vi har det for lækkert. Der er kommet henvendelser omkring en på
årgangen som stiller mange spørgsmål og kommenterer meget. Man ved ikke om
det er et problem eller om det er folk der ser et problem som er problemet. Der har
desuden været henvendelse på årgangen af nogle som har set vedkommende som
problematisk. Man kan minde om at det er vigtigt at holde relevansen i
spørgsmålene. Der er blandede meninger om det er et problem. Vigtig at der stilles
spørgsmål. Generelt synes årgangen ikke at der skal gøre noget ved det.
Tidsmæssigt er der ikke problemer. Det vendes om det er et problem at folk skal
være uhøflige omkring at der spørges. Der er et problem til holdningen om ikke at
spørge til forelæsningen. Kunne evt. vende den rundt så underviseren spørger de
studerende. Man kunne også lægge den lidt over på forelæseren. Folk svarer ikke
og derfor er der få der svarer og spørger.



Årgang 11: ballade omkring bachelor. Man er kommet i gang og der skal evalueres
senere. Der har været frustration over at der har været fejl i kommunikation i
forhold til bachelor. Skal laves som review/artikel og ikke som opgave. I starten af
blokken var der grundig gennemgang hvor man fik af vide at man skulle skrive
artikel og ikke blot en opgave som folk har fået af vide fra deres vejledere. Dette
har givet forvirring, da mange studerende var i gang med at skrive inden
gennemgangen. Det kan gøres bedre og det tager undervisere med. Etologi med ind
over som folk ser forskellig relevans i dette fag.



Årgang 10: i fire rotationer. B’erne mangler. Folk lyder glade på de forskellige
rotationer. Hhv. Ålborg på slagteri og husdyr hhv. Små og store dyr. Der har været
problemer med at finde patienter pga. feriedagene. Der ønskes spurgt om dette på
uuIPH. Der har været problemer med mange helligdage, da dette går ud over
undervisningsdagene så de dage man har proppes mere end nødvendigt. Dette
giver frustrationer, da man har haft halve undervisningsdag i påsken. Man kan
komme dage hvor man tror man har en hel dag, men kun har en halv. dette ønskes
evalueret på uuIKVH. Mange dage er 4 dages uger, for man kan lige nu ikke være
syg uden ikke at kunne komme til eksamen. Svært med sammensætning mellem
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vagter og undervisning, på trods af at de studerende gerne ville komme. Pernille
som er ultralydsansvarlig lever ikke op til de studerendes forventninger. Hun vil ikke
forstyrres. Dette sendes til Sabine som tager det med til IKVH. Akutdelen er
spændende og god.
D: Ekstern praktik som folk er meget glade for. Også været ramt af helligdage.
Standardprocedurer er blevet fjernet. Rammer nogle hold. Gentagende problem.
Ikke altid patienter nok eller dage nok. Diskussion om casemodulet med 12 cases.
Folk føler sig overloaded af cases og føler at der kræves meget i litteratursøgning
osv. Der er meget arbejde i casene. Der mangler eksamen og dermed skal
undervisningen sikres gennem dette. God måde det foregår på hospitalerne. Man
synes det er træls at nogle skal dumpe og man derfor sætter baren meget højt. Ikke
mulighed for kompensation for de operationer der mangler. Det er ærgerligt at man
skal misse noget fordi det er svært.


Årgang 09: De har det fremragende

8. Eventuelt – 19.15 – 19.30


Der var for årgang 13 ikke undervisning den 1 og 2 maj, der er interesse fra
studerende om at man skal have undervisning på halve helligdage. Skal tages med
på undervisningsudvalgene og skal med i evalueringerne.

9. Fælles spisning – 19.30
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