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

Ekstraordinær generalforsamling
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Tirsdag d. 26/4 2016 kl.17.15 i auditorium A2-70.03.

Tilstede: ca. 42-45 personer
1. Formalia – 17.15


Godkendelse af indkaldelse: Godkendt



Godkendelse af dagsorden: Godkendt



Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Godkendt

2. Regnskab VMF event – 17.15 – 17.35
- Interne revisorer (Sebastian & Søren):
- Regnskabet kan ikke revideres, da der er meget få bilag..
- Konklusion: eGF godkender regnskabet uden at revisorerne har revideret det.
3. Sekretariatet informerer – 17.35 – 18.25
Formanden
Sekretariatet - siden sidst []:
CALIS – Collaborative Association of Life Science Students
-

Læge Patrick er tidligere medlem/arrangør af CALIS, og fremlægger hvad CALIS drejer sig om.
CALIS er stille og roligt gået i stå fordi medarrangørerne blev færdige med deres studier. Patrick
har dog stadig kontakter til andre uddannelser, så med hans hjælp kan vi få det op at stå igen.

-

Det fungerede som et tværfagligt samarbejde mellem studieretninger, som skulle sørge for
spændende Symposier omkring One Health. På et tidspunkt kom det også ud til DTU og Biologi, så
det er en måde at forene alle uddannelser med interesse for det.

-

På et tidspunkt var det så stort at det blev støttet af fakultet. Der var oplæg om dyremodeller,
zoonoser, antibiotika-resistens, altså alle aktuelle emner som har brug for mere fokus og flere
eksperter!

-

CALIS’ infrastruktur er der stadig, der er en hjemmeside og en konto, og hvis der ikke er nogen der
vil føre det videre, vil de blive lukket ned. Jo flere man er, og jo bedre det styres, jo bedre og lettere
vil det være.
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-

Konklusion: ved interesse kontaktes Ane, og man vil blive inviteret til et info møde.

Produktkataloger
-

De udfases inden længe, og så vil der kun være app versionen tilgængelig.

-

Konklusion: Der er flere tilbage, kom og hent dem på Rådet i kasserernes kontortid!

Brug af kontor og Rådet
-

Brug kontoret med omtanke! Husk at rydde op og tørre bordet af efterbrug hvis man har spist.
Satellit køkken er opsat i Lillebælt, der er doneret en mikroovn og elkedel.
Konklusion: brug begge dele med omtanke, og gør rent efter dig selv.

Sund – it
-

Konklusion: De sidder ikke længere på vores kontor, de er nu på deres eget. Information om
placering af deres kontor er sendt ud på nyhedsmail.

-

Ridebanevej 16, rum 151, 1870 Frederiksberg. I kan læse mere om dem her:
https://intranet.ku.dk/sund/sund-it/Sider/default.aspx.
Åbningstiderne er mandag og onsdag 12-13.

Sund-printer
-

Konklusion: Follow-Me printer er nu på Thorvaldsensvej 40 ved grupperummene i stuen i rum
nr. D 029.

Rygsække
-

Konklusion: ca. 88 rygsække tilbage til 370 kr.

Omklædningsrum
-

Renovering af skabene i omklædningsrummet under universitetshospitalet for familiedyr vil
starte i de bagerste rum ved det orange gulv. Hvis ikke skabet er tømt inden fristen udløber, har vi
lov til at klippe skabet op, og opbevaring af genstande er på eget ansvar. Fristen vil blive
offentliggjort så snart den er tilgængelig.

-

Konklusion: skriv navn og studie.nr. på sedlen på dit skab, og vær opmærksom på hvornår det
skal være tomt.

Regnskaber under VMF
-

Vi vil have ensartet regnskab med klare retningslinjer, derfor kommer der nu følgende
retningslinjer:

1) Fælles regnskabsfil indeholdende:
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Resultatopgørelse, kassekladde, balance, regnskabsår
2) I vedtægter eller udvalgenes egne retningslinjer skal der fremgår, hvilke udvalg der er underlagt
regnskabspligt samt hvilke regnskabsår de har.
3) Tidsfrister i VMF's årshjul
4) Publicering på studmedvet.dk skal ske hvert år for alle regnskaber
–

Herunder at alle bilag samt kontoudtog skal indscannes til en fælles pdf til online publicering.
Fremover skal alle lave en kopi af deres bon på et A4 papir.

5) PPT-fil skal være ens (Der vil komme et fælles Power pointet til fremvisning af regnskaberne på
RSV
6) Frister skal angives for overførsler inden for regnskabsåret
7) VMF's sekretariat, kasserer pålægges, at udarbejde tidsplan for ovenstående implementering til
næste RSV i maj samt med ansvarsfordeling, hvilket skal inddrage revisorerne til sparring.
8) Revisorerne skal blot revidere regnskaberne.
–

Der vil blive afholdt ”kurser” med kassererne og DDD omkring at lave et regnskab. Ulrik vil
forklare basalt hvad et regnskab er, hvordan det kan opstilles mm.

Fint besøg
Hanne Jensen fra DDD har været på besøg og hjulpet os igennem hårde tider.
Carsten fra DDD hjalp med gode råd om samarbejde, og han bidrog med gode pointer og holdninger.
Hans råd til hvad vi skal gøre med de gamle bygninger der skal renoveres: bare lad vær med at have en
holdning, vi taber kampen alligevel(Samme kamp som med Smedjen)
Scienceråd – vi skal godkende samarbejdsaftalen mellem VMF og Science, alle dokumenter vil blive
lagt op på hjemmesiden.
Vi vil gerne bibeholde et samarbejde mellem SUND og Science, og vores fester og arrangementer
sammen. Lone laver regnskaber for disse foreninger, og vi er ligeligt medlem, så vi skal også betale for
Lone. Til gengæld må vi også tage ved nytte af hende, hvis der skulle være problemer.
Læs samarbejdsaftalen på www.studmedvet.dk . Vores pris er 100.000 kr. pr år, og kan genforhandles
i Januar 2017.
Væksthuset er nu under Science, og er opkøbt af et datterselskab til vores kantine. Vi ved ikke om vi
får mere rabat i væksthuset, udover den tilgængelige studierabat.
Paragraf 6: Rettelse af tilbagebetalings pris:
Ved opsigelse af samarbejdsaftalen tilbagebetales tilskuddet forholdsmæssigt (100.000kr/12)
Det blev rettet til:

3

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

” Ved opsigelse af samarbejdsaftalen tilbagebetales årets tilskud forholdsmæssigt for de resterende
måneder”
Konklusion: Vi stemmer for samarbejdsaftalen med et flertal, ingen stemmer imod.
Næstformand
Nyt fra DDD
Struktur ændring i DDD der vil påvirke os når vi er færdige.
DDD vil blive lavet om til faggrupper i stedet for distrikter. Stemmes om det til generalforsamling til
efteråret. Studerende er velkomne, DDD betaler overnatning og mad.
DDD vil også gerne slå deres årsmøder sammen pr. 2018, hvilket der er blandet følelser omkring. De
vil gerne have flere til at komme til møderne og ramme flere.
Differentieringsarrangement – bliver i maj, for årgang 12.
Konklusion: Studerende er velkomne til DDD’s generalforsamling i efteråret, hvor de nye ændringer
for DDD skal godkendes.
Vedtægtsændringer – Studenterpolitisk Ordfører
Vi vil udnytte vores ressourcer, og nu have Esben til at være vores Studenterpolitiske Ordfører, en
ekstra post i sekretariatet. Det er obligatorisk at han er til stede ved morgenmøderne.
Posten vil være på valg hvert år, men kan nedlægges hvis behovet ikke længere er der.
Matilde: problematik i at han kaldes en studenterpolitisk ordfører, det kan blandes ind i hvilken
politisk holdning han støtter, som ikke nødvendigvis er den der gælder for alle.
Esben: repræsentere VMF udadtil er en hård post, og det har Esben mod på. Det er et arbejde
formanden egentlig skal lave, men i denne tid er det en for stor post til formanden.
Konklusion:
Afstemning om posten ”Studenterpolitisk ordfører” skal oprettes: flertal, en imod.
Afstemning om repræsentant til posten: Esben stemmes ind med flertal

4. Update fra SUND – 18.25 – 18.40
Studenterforum:
Line og Esben er repræsentanter, men Esben går af. Camilla Brohave træder ind i stedet.
Studenterpuljen:
Repræsentanter fra Sundhedsvidenskabelige uddannelser uddeler penge på 1 million. Rusturs
aktiviteter kan ikke modtage penge fra studenterpuljen.
-

Smediefesten - 30.000 kr.
Galla - 10.000 kr.
IVSA 10.000 kr.
Smedierevyen 6500 kr.
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- Husdyrsbrugsgruppen 6000 kr.
- Life koret 4500 kr.
- NVM 4000 kr.
- Morgenbitterklubben 1000 kr.
- Herrelogen Omnivores 1000 kr.
De 2-årige bevillinger ændres til 1. Årige bevillinger. Hvem kan gå ned i bevillinger så vi kan få flest
penge? Farmaceuterne gav afkald på nogle af deres penge, så vi fik 140.000 kr.
Der er nye regler for at kunne modtage midler fra det offentlige. Man skal som forening have oprettet
en foreningskonto og et CVR-nr. Man kan også koble sig på en forening med CVR-nummer som et
alternativt.
VMF vil oprette et CVR-nr. så man kan bruge det. Vi har allerede en konto.
Der er hjælp at hente ved Line hvis man slet ikke ved hvad man skal gøre.
Spørgsmål: Må man søge til transport? De tager den med videre.
Studenterforum:
Vi kunne vinde en iPad og biograf billetter, det har hjulpet, for vi har den højeste svar procent! SUND’s
generelle svar procent var meget høj, og vi modtager meget ros.
SUNDrådsmøde
Vi kan få en fra Studenterrådet til at komme ud og fortælle om hvem de er og hvad de kan gøre for os.
Det stemmes ind med det samme, og de vil besøge os på næste RSV møde.
På farmaci har studenterrådet arrangeret en lektiecafe med undervisere, flashcards, sodavand og
kaffe. Den eneste problematik er, at vi stiller op under Konservative Studerende(KS), så det er ikke
sikkert SR må bruge penge på os. Det vil blive afklaret snarest.
Nyt fra Akademisk råd
Godkendte studienævnets ændringer til 2016-studieordningen for BA i veterinærmedicin samt MSc in
Animal Science.
Esben/Studenterpolitisk Ordfører
Studenterrådet afholder et møde med de ansattes organisationer ”sammen om et bedre universitet” på
tirsdag d. 3. maj 2016. Vi skal snakke om konsekvenserne af besparelser på de forskellige studier.
Esben vil gerne repræsentere VMF, og han repræsentere også Konservative Studerende.
Konklusion: Han må gerne repræsentere os, han fortæller sekretariatet hvad der skal ske på
morgenmødet.

5. Update fra VSN (Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab) - 18.40 –
19.20
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Diskussion omkring ændring af krav til optag på differentieringer (vigtigt med holdning og inputs fra
jer!) fx overgang til at det kun er MKR-karaktererne der tæller med i gennemsnittet
•

Forslag 1 (studielederens anbefaling).
Selektion på baggrund af gennemsnit af karakterer på KA-kurserne Medicin, kirurgi og
reproduktion, store husdyr og familiedyr.

•

Forslag 2.
Selektion på baggrund af vægtet gennemsnit af:
KA År 1, blok 1 og 2 kurser: Medicin, kirurgi og reproduktion, store husdyr (15 ECTS) og
familiedyr (15 ECTS)BA År 3 –kurser

•

Forslag 3.
Selektion på grundlag af vægtet karaktergennemsnit af BA År 2 og År 3 kurserne.

•

Forslag 4.
Eller blot beholde det som nu: Alle BA-kurser

Forslag 1.
Stort flertal er imod, dette forslag tager ikke hensyn til studerende med kompetencer indenfor
biomedicin.
Forslag 3.
Her er der mindre forskel på kvote 1 og 2, så det vil give alle en fair chance for at lære at blive
universitets studerende, da 1. studieår ikke tæller med.
4. Alle BA-kurser:
Kommentar: Det er mærkeligt at man kommer ind på uddannelsen uden karaktere, men at de er
vigtige ved differentierings valg.
Svar: karaktererne udjævnes når man fjerner første studie år, som er her der er den største forskel.
Kommentar: Måske skal det være ren lodtrækning? Er det juridisk lovligt?
Fjernet bonusordning, de fleste kommer ind på deres første prioritering, sidste år blev kun 3 afvist.
Forslag om en kombination af forslag 1+3.
Jo flere karaktere, jo større chance er der for at gennemsnittet er repræsentativt (ikke ved kvote 1 og
2, men karakteren skulle gerne afspejle det akademiske niveau)
Matilde: valg af differentiering skal flyttes ½ år fra efterår til forår(et halvt år tidligere), også ift. at
finde en at skrive speciale med. Disse forslag kan også kollidere med reeksamen i MKR.
Svar: Hvis MKR skal med, så er et dumpet MKR noget der tæller -3 , også selvom du skal til reeksamen
og må prøve igen.
Konklusion: Afstemning om forslag
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–

Forslag 1: stemt imod.

–

Forslag 2: flertallet stemmer rødt, 2 grønne.

–

Forslag 3: 60/40 til grøn.

–

Forslag 4: 95/5 til grøn.

–

Forslag om en kombination af forslag 1 + 3: 70/30 til grøn.

VNS’ mening om hele sagen: vi vil ikke ændre på noget, spild af krudt og penge. Beslutningen skal tages
i morgen d.27/4 på VSN-mødet.
Andet:
AVMA:
Den 20. april modtog vi et brev fra AVMA’s formand for ”Council on Education” (COE), og vi må
desværre konstatere, at AVMA’s COE ikke finder, at vi opfylder kriterierne for akkreditering.
Den primære årsag til dette er, at vi efter deres opfattelse ikke opfylder kravene til standard 1
”Organisation”, da vi ikke har en dekan eller ”Chief Excecutive Officer”, som er veterinær. Det er rigtig
ærgerligt, at vi ikke har kunnet opnå klarhed over dette tidligere, idet det jo allerede fremgik af vores
self study report, ligesom vi tidligere har rådført os med den daværende direktør for AVMA og
formanden for Council of Education og med AVMA-sekretariatet, der ikke mente, at vores organisation
skulle være en hindring, hvis vi kunne forklare regelgrundlag, ansvarsfordeling mm.
Det er muligt at klage, men det ønsker vi ikke, for deres grund til at vi ikke blev akkrediteret, er jo god
nok; Vi har ikke en dekan som er uddannet dyrlæge. Alt andet de har bedt os rette op på har vi gjort.
Det positive er, at det har højnet vores faglige kvalitet, og gjort at vi er den 10. bedste dyrlæge
uddannelse i verden!
Det har taget os 8 år intensivt, men været undervejs i 13 år. Vi har brugt mange 100.000 kr. på dette,
og vi søger ikke igen.
Studiebeskeder:
Studiebeskeder (need to know) – frister, information mm er noget man skal vide! Nyhederne (nice to
know) er gode at kende.
Information til årgangsrepræsentanter: sig ved et årsmøde at I ikke siger alt man skal vide, det er
studiebeskederne der er vigtigst, og det er eget ansvar at holde sig opdateret.
Dialogbaseret evaluering af kurser:
Kursusansvarlig evalurer i sidste time med hele holdet
–

De første 30 min er holdet alene, dvs uden kursusansvarlig
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–

30 min evaluering med kursusansvarlig

–

Repræsentant for studerende underskriver opsummering

Eksamen evalueres ikke
Alm. spørgsmål og trafiklys-skabelon findes før evalueringen
Undervisningsudvalget modtager resultatet af evalueringen fra kursusansvarlig
Implementering af dette da det er billigere, og fordi kursusansvarlig ikke fik nok ud af et spørgeskema.
Mest relevant på de små klinik hold, det er kursus ansvarlig selv der vælger det. Hvis kursusansvarlig
ikke vælger denne måde, så er det via SurveyXact hver andet år, undtagen problemfagene der
evalueres hvert år.
Dette kan også hjælpe med at få folk til at tale ordentligt, når de skal sige det direkte til forelæseren
hvorfor de er utilfredse.
Selvom eksamen ikke evalueres kan man altid skrive en klage hvis man er utilfreds. Der er 14 dages
frist. Hvis i er i tvivl om i skal klage, så klag.
Spørgsmål: Hvorfor lukker evalueringsskemaerne så lang tid før eksamen?
Svar: Det kan være en fejl, sig det til underviser og han kan åbne dem igen.
Søg dispensation i god tid
Vigtigt! Det har indflydelse med en sen ansøgning, da den ikke viser rettidigt omhu fra den studerende.
Søg den så snart du ved du har brug for dispensation. Husk at lave en studieplan.
Bachelorhegn ny ændring
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UC Davis aftale
Sluttede for 2 år siden, man kan hæve 4 ugers gratis sommer klinik, det eksistere ikke længere. Det er
fordi vi ikke kan udbyde andet end et radiologi kursus.

6. Fælles spisning – 19.20 – 19.35
7. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 19.35 – 20.20
Undervisningsudvalget
The Veterinary Video Collection
Matilde: de videoer der bruges i undervisningen, de ligger i en database som vi har adgang til. Rikke
Langemark vil give alle adgang til denne, og Matilde har lavet en ”how to”, som sendes til sekretariatet,
og kommer ud i nyhedsbrevet samt via årgangsrepræsentanterne.
Problematik: Nogle undervisere vil gerne have at vi ikke ser videoerne før vi har haft MKR. De må
derfor ikke ses pga. læringsmiljøet, for de bruges til at diagnosticere og få folk til at arbejde sammen.
Mundtlig evaluering
Godt med mundtlig evaluering, for nogle af de evalueringer der kommer ind er ikke korrekte. For
eksempel når folk skriver, at det ikke er pensum der er blevet spurgt til, men hvor det er pensum!
Pinligt at være repræsentant for de studerende.
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Opsummering på AF1?
Tages en anden gang.
Nordisk Veterinære Mesterskaber
De har første træning på torsdag kl.17.30, vi løber 5 km. De sender et skriv til nyhedsbrevet.
CALIS
Blev taget tidligere.
VMF Event
Kommende arrangementer:
-

10. maj: Rundvisning i Zoo

-

10. maj: Zoonose og One Health aften med Maria Vang

-

12. maj: Reproduktionsaften

-

23. maj: Vaccinologi med Hipra og MSD

-

18. september: Halvmarathon

Regnskab Galla
Revisions ændringer fra revisor.
De interne revisorer godkender regnskab, budget, bilag, bankkonto gennemgang.
Konklusion: Godkendt.
Regnskab INPUT
Revisor vil gerne gennemgå hele deres regnskab, og derfor kan de ikke godkende det.
Revisorerne vil lave RSV i maj om til en Ekstra ordinær generalforsamling, og sidde med INPUT i
mellemtiden og få styr på det sammen. Sebastian skriver til INPUT inden ugens udløb om et møde
inden næste EGF.
Konklusion: Indstilling til at det ikke godkendes nu, vedtages med flertal.

8. Status yngste årgang – 20.20 – 20.30
De er nu 2 repræsentanter igen.
Klager over AF1 eksamen
Forelæsere har rådet til at folk skal lave gamle eksamenssæt, og så var spørgsmålene ikke som de
gamle sæt. Esben Østrup siger de vil kigge på hvor mange der dumper og hvis det er for mange vil de
selvfølgelig tage højde for det.
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Studentermedhjælpere
Klager over der ikke er nok studentermedhjælpere. De går for tidligt og kommer i opstarts fasen af
dissektionerne hvor man kun fjerner fedt mm og ikke har brug for hjælp endnu.
Aflyste timer
De udmeldes for sent, men der er en korrespondance i gang med Cecilie fra Studieservice . Overordnet
set har det tidligere været en institut ting at lægge skema, og derfor kan der være nogle
overgangsproblemer.
Konklusion: de har det godt.

9. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 20.30 – 20.45
Årgang ’11:
Konklusion: de har det godt.

Årgang ’12:
De er stadig på rotationer.
Grundet fremdriftsreformen må man ikke lægge ekstern praktik udenfor kurset. Sidste rotations
deltagere har ikke bestået deres fag fordi de ikke vidste dette. Det er endnu ikke et stort problem, de
kan stadig gå til eksamen og så tage de 4 dages praktik i sommerferien. Hvis ikke det gøres, så
tvangstilmeldes man sit 3. forsøg på en eksamen, og hvis man ikke består, så meldes man ud af
uddannelsen i sidste instans. Dette er også dyrt for administrationen.
Det er også muligt at tage praktikken i weekender og hvis der er åbent i helligdage, men det er mere
kompliceret.
IPH tager den med videre at det skal forklares hurtigere, så man har en fair chance. Specifikt er det ved
store dyr og lidt ved smådyrs-rotationen i almen klinisk praksis.
Reproduktionsdag ligger nu en fredag, så nu er den ikke i vejen for praktik.
Der er nyt i starten af maj/slut maj omkring studiefremdriftsreformen 2.0.
Ellers går det godt.
Konklusion: Vi er orienteret, og praktikken har ikke skabt problemer endnu.

Årgang ’13:
Det går godt, Anvendt etologi er i gang.
De får svar på besætning og folkesundhed i morgen, og svar på basal klinisk 2 maj. De skal snart skrive
bachelor, og har Retsmedicin i juni.
Husk Midtvejsfest på lørdag!
Konklusion: de har det godt.
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Årgang ’14:
Fint, stadig et problem med for mange hunde i undervisningen.
Det er et stigende problem, vi i sekretariatet vil gå ud og snakke med alle årgange snarest!
Det er forbudt at have hunde med, der er allergikere der også bruger lokalerne, og de har mere ret til
at være her.
Konklusion: der er for mange hunde i undervisningen, Sekretariatet tager hånd om det.
10. Eventuelt – 20.45 – 21.00
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