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

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag d. 5/5 2015 kl.17.15 i A1-1.15

Tilstede: 51
1. Formalia – 17.15



Godkendelse af dagsorden: Ændret dagsorden godkendes
Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Godkendt

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.50
 Formanden
o

Sekretariatet - siden sidst []:


Scienceråd kommer: Kommer til RSV-mødet d. 26/5.
De kommer og fortæller om deres samarbejde og hvad de præcis går og laver.
Ingen særlige spørgsmål fra RSV.



Flyttedag på Rådet: Der er blevet bygget om på rådet, og VMF har fået nyt
kontor. Det ligger i det gamle mødelokale 2.
Vi har fået nye møbler. Møbelpriserne fremlægges - i alt brugt omkring 10.000
kr. VMFsekreteriatet ansøger om at få dækket udgifterne: Enstemmigt ja.



Sommerfest i DDD: DDD er flyttet lokaler til Akademiker huset, hvor de har en
sommerfest. De vil gerne have flere studerende kommer, så de prøver at stable
en studentercafe på benene sammen med andre studenterforeninger. Det er
alle mulige forskellige retninger, som kommer til festen, så man kan møde
rigtig mange forskellige mennesker. Det ligger ugen før studiestart fredag d. 28.
august om eftermiddagen (tid endnu ukendt).
Mere info om det. Det drejer sig om så mange som muligt. Er der interesse for
selve idéen for så vil DDD gå videre med det. Der skal ikke arbejdes noget med
det - DDD sørger for alt. Der er stemning for det.



Veterinær Bæredygtig Fremtid: Der har foregået en økonomisk analyse af hele
studiet. Der skal spares først 47 millioner, men nu ”kun” 24 millioner over de
næste 3 år- det er urealistisk beløb, men der er ikke noget endeligt. Det vides
ikke hvorfor beløbet er faldet.
Bonnie og Mia Berg har siddet i ugentlige møder, hvor de er kommet med idéer
og hypoteser for hvordan pengene evt kan findes.
Der har været fire grupper: Uddannelsesgruppen, Forskningsgruppen,
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Hospitalsgruppen og Aftagergruppen. I alle grupperne er der blevet dannet
hypoteser til hvordan det hele kunne blive grebet an. I scenariegrupperne har
man arbejdet videre med hypoteserne for at se hvilke der i realiteten er
mulige. Styregruppen beslutter hvad der skal implementeres - de fleste i denne
gruppe er dyrlæger, så de vil også det bedste for studiet.
Bonnie arbejder på at komme ind i styregruppen, og de er åbne for det. Hun
arbejder for at der kan komme mindst én studerende mere ind i gruppen, så
hun ikke er den eneste. Hun har stor indflydelse.
Det hele er blevet hemmelighold, da der ikke skulle skabes for meget røre.
Styregruppen vil ikke gå med til nogen former for forringelser på
uddannelseskvaliteten, men der skal spares generelt.
De har set på om det var muligt at øge indtjeningen i stedet.
Der er ikke truffet nogen beslutninger endnu. Der skal nok blive orienteret
omkring det.
Folk synes det er for sent måske at gøre noget nu der er lavet aftaler. Der er for
kort tid at løbe på i forhold til at få de studerende ind i styregruppen. Der skal
presses på at få en officielt meddelelse om Bonnie og en anden studerende er
med i styregruppen.
Flere studerende giver udtryk for at de gerne vil have der skal laves noget mere
demonstrativt, da besparelserne kommer til at gå ud over os måske.
I forhold til den amerikanske akkreditering, så er det ikke sikkert besparelserne
bliver taget i brug. Pga. at en AVMA akkreditering vil have nogle minimumskrav
som skolen skal overholde, og derfor ikke bare kan skære ned på eller på anden
måde spare væk.
Der har været et konsulentfirma ude og kigge på økonomien også for at få flere
øjne på.
Der bliver skrevet til Birgit Nørrung for at presse på at få en officiel meddelelse
om besparelserne - VMF holder folk orienteret via mail.
Birgit Nørrung kommer næste gang og fortæller om campus - og måske VBF.
Stil gerne nogle spørgsmål til det.
Det er svært at beslutte sig for hvad man skal gøre, da folk føler sig totalt uden
for denne proces. Det kunne være rigtig rart med en form for beskrivelse af
forløbet, hvornår beslutningerne bliver taget og hvornår de studerende kunne
få noget mere af vide om det. Samtidig også om styregruppen tager
beslutningen pludseligt eller de studerende kan få noget mere af vide. Hvor
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meget det vil påvirke styregruppen at demonstrere er ikke til at vide, da de
allerede sidder og kæmper for at holde kvaliteten af uddannelsen oppe.
Det er ikke kun studerende, som tænker over det, da de ansatte er blevet holdt
ligeså meget ude. De ansatte har bedt de studerende om at handle, da de
ansatte også har følt sig uden for processen. Det er ikke i orden at holde det
hele hemmeligt, da de studerende rigtig gerne vil være med i beslutningerne,
da de også kunne have haft nogle idéer. En anden gang skal de melde noget ud.
Mia Berg sidder lidt i klemme, da hun ikke må fortælle noget om det, men ved
en demonstration kan hun ikke rigtig gå forrest. De har ikke rigtig haft et valg,
da de fik af vide, at hvis de ville være med, så måtte de ikke fortælle noget om
det. Mia håber på en udmelding fra Birgit efter hun har snakket med hende send gerne spørgsmål til Mia eller hav nogle med til Birgit næste gang.
Der er ikke andet at gøre end at forholde sig til det nu.
De har kæmpet for kvalitet!
Skriv endelig til Bonnie på hendes mail, hvis der er spørgsmål:
bonniehoelstad@studmedvet.dk

3. Update fra SUND – 17.50 – 18.05


Studenterpuljen: Der har været tvivl om navnet på denne. Studiemiljøpuljens
penge er lagt sammen med studenterpuljens penge, så de har sammenlagt 350.000
kr. at uddele. Den uddeles i april og oktober. Alle fra vores studie, der har ansøgt
om penge, har fået penge. Søg så mange penge som muligt, da der var mange
penge tilbage i puljen, hvis de ikke bliver brugt så kan nogle af pengene blive givet
til noget andet. Det er bedst at sørge for at skrive en vildt god ansøgning samt give
en god argumentation.
Spørgsmål kan skrives til SUNDrepræsentant Line Larsen:
linelarsen_88@hotmail.com



SUNDmøde: Mandag d. 11/5 kl. 17. 15. Åbne møder, så kom endelig, da det ellers
er de samme 3 personer hver gang. Rigtig godt med flere, da det giver flere inputs
og derved kan man gøre mere for SUND. Prøver at komme mere ud på fb og gøre
mere opmærksom på sig selv, da der ikke er så mange som ved hvad det er. Der er
en mailliste, hvor der bliver udsendt referater, hvis man gerne vil holde sig
opdateret.



SUNDrådet: Arbejder for at kunne forbedre det fysiske miljø. Formålet er at skabe
mere tværfaglighed mellem studieretningerne og mere sammenhold.
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4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 18.05 – 18.15


AVMA: De har været har i 5 dage, hvor de har set alt efter i sømmene. De har mødt
de studerende på kryds og tværs - stor ros for de studerendes engagement.
Fremadrettet kan vi forvente en evalueringsrapport, hvorefter vi har et par uger til
at lave rettelser, hvis der er nogen. Derefter får vi svar om akkrediteringen. Rigtig
stor ros til alle studerende, som har været med under forløbet.



De sidste møder: Studiefremdriftsreform. Man skal være tilmeldt 30 ects. Pr. blok.
Dette udløser nye dispensationsregler, som fortsat kun gives under særlige forhold.
Studienævnet henviser til studievejledningen for nærmere info og udarbejdelse af
evt. dispensation.
De er ved at udarbejde en form for krav til dispensation, så man ved cirka hvad man
kan få dispensationer for. Mere information på KU’s hjemmeside.

5. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.15 – 18.45


Galla: Søger fast tilskud til mad på 8000 kr. grundet hævning af kuvertpris fra 130
kr. til 150 kr.
Svært at få nok mad til galla, da de ikke kan lave nok til kuvertsprisen. De har fået to
tilbud:
- 130 kr. men det er ikke sikkert at der er nok. Og der er rejecocktail forret.
- 150 kr., hvor han har forsikret der vil være mad nok.
VMF får overskuddet, så hvis der er overskud, så får de får penge tilbage.
Søgning om 8000 kr.: Godkendt.



Kaffeordning: Søger penge til opstart.
Gratis kaffe til VMF-medlemmer. Har været omkring mange idéer, men mange er
dyre.
Den realistiske idé er at købe instant-coffee og coffeecreamer. Cirka regnet med
300 kopper om dagen.
En prøveperiode på 20 dage. I første omgang er der kun kaffe, men det kan udvides
med kakao og the. Prøveperiode inden sommerferien, så det er muligt at se
forbruget og i sommerferien så kan de arbejde på at søge sponsorater og lave nogle
gode aftaler.
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Skal stå i et skab med en kode, som VMF-medlemmer kun kender. Man skal have
sin egen kop med.
Der spørges til om de har overvejet samarbejde med Væksthuset? Der bliver sagt at
vækshuset ikke er åbne for at give yderligere rabat. Der er undersøgt med scanning
af kort til skab, men det bliver rigtig dyrt i første omgang.
Den billigste kaffe fra Lidl - hvis folk ikke kan lide det, så må de finde ud af en anden
kaffetype.
Søger om 2500 kr. inkl buffer.: For: 49 Imod: 2 Neutral: Ingen. Godkendt.


RUS-tur: T-shirts.
Rusturene ansøger om penge til t-shirts igen. Denne gang er de lidt dyere, fordi
momsen ikke er blevet betalt tidligere og stk prisen er blevet dyrere. Sponserholdet
vil høre om det er muligt at kunne få trykt forskellige sponsorere på den.
Russerne skal ikke ødelægge bluserne på rusturerne, da der bliver lagt mange
penge i dem.
RUS-turene får omkring 3600 kr. pt., udover dette er de selvkørende.
Sponsorat til russer t-shirts: 14.375 kr.: Alle for = Godkendt.
Sponsortryk på t-shirts: 2300 kr., så de får det fulde beløb fra sponsorat: Stort
flertal stemmer imod = Ikke godkendt.



VMF-Event update: Siden sidst: SPOT-test og anæstesiaften. Arrangementer inden
sommerferien: Kommunikationsaften, Rundvisning i campushaven og Suturaften.
Arrangementer i efteråret: Rundvisning i ZOO, patologiaften i ZOO, rundvisning
lufthavnens veterinærafdeling, økologisk hønsehold og karriereaften (Kasper
Jørgensen fra Den Blå Planet, kvægdyrlæge m.fl.). Skriv endelig til
vmfevent@studmedvet.dk
Idéer:

Bent Fordelius

Speciale i krybdyr

Susanne Kaarsholm

Speciale i øjne

Nyt instagram, så der kommer flere billeder rundt omkring, så folk bliver
opmærksomme på det. #vmfevent
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Søgt penge til Skills-lab, så der kan komme nogle workshops, så studerende kan
komme og øve sig. Fået 30.000-35.000 fra studenterpuljen.
Sterilisationsarrangement sat på standby, da ham som ville hjælpe er død. Snak om
at DDD måske kunne få hjælp til at få det op at køre. Spørg Hannah om hjælp til at
kontakte den rigtige.


Undervisningsudvalg: Ingen møder siden sidst.



Institutråd: Intet nyt.

6. Status yngste årgang – 18.45 – 18.55
Delte meninger om hvordan gik i AF1. Ellers går det godt. Ingen dumpede i genetik klapsalver!
Folk har været utilfredse med ventetid til AF1 karakter. De venter på karakterne, men de
har ingen status på hvor lang tid der går før de får dem.
7. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 18.55 – 19.10
Årgang ’10: Lidt stressede over eksamen, men ellers går det fint som det plejer.
Årgang ’11: Går godt - glade for rotationerne. Der har været problemer med opstart i den
ene rotation, da en rotation blev skubbet til Ålborg uden at vide noget som helst (evt pga
AVMA?)- må gerne nævnes til næste IPH-UVU - det skal ud i bedre tid og der skal være
information omkring det. Det er problemer med et bestemt papir, som skal udfyldes af
praktikstedet som godkendelse på man har været der. Problemet er at det er kommet midt
i rotationen, så man har ikke fået så meget information omkring det. På rotationskurserne
er der generelt rigtig dårlig til at give informationerne videre til de studerende.
Årgang ’12: Bachelorskrivning - generel forvirring omkring det. Ellers ingen ændring.
Årgang ’13: Super tilfredse med dumpeprocenten. Stor forskel på evalueringerne. Kagedag
i næste uge, hvor pengene fra evalueringerne bruges. Vi har i alt 2000 kr. Der mangler
information omkring ects point ved opgaverne undervejs i farma kurset.
8. Eventuelt – 19.10 – 19.25


Hesterejse: Mange ansøgninger, hvor der er blevet udvalgt 4 studerende. Infomøde
mandag d. 4/5-2015, hvor der kom mere information om det.



Nyt projekt om at redde næsehornsunger
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Nyhedsbrevet fra VMF får nogen ikke. Ny idé om at lægge nyhedsbrevet ind på
hjemmesiden.



IVSA: Dogwash d. 16-17. maj. Hvis man er interesseret kan man snakke med Catrine
Morrell.



Referaterne fra RSVmøderne skal gerne ligges op på hjemmesiden.



Evalueringsprocenterne skal offentliggøres, så man kan se hvor man ligger på listerne. Det
er stadig i opstart. Gerne en rangliste.

9. Fælles spisning – 19.25
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