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
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Generalforsamling
R

S

V

epræsentant kabet af eterinærstuderende.
Torsdag d. 12. oktober 2017 kl.17.15 i lokale A2-70.03

Antal deltagere: 77 + Carsten Jensen
Antal stemmeberettigede: 77
1. Valg af dirigent 17.15
VMF indstiller Carsten Jensen, Formand for DDD. Det godtages.

2. Formalia 17.20





Valg af to referenter: Signe Leth og Lisa Smidt
Valg af to stemmetællere: Mia Berg og Ann Jørgensen
Godkendelse af indkaldelse: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3. Formandsberetning 17.30-17.50
Året der er gået:
- Nabomøder. Der har været dialog med naboerne til Frederiksberg campus. Dette har resulteret
i flere regler, og lukningen af Gimle som festsal. Der har været meget arbejde i gang for at finde
nyt festlokale, og dette er stadig i gang.
- Sammenlægning af institutter. De tidligere tre institutter, er blevet sammenlagt til to. Det har
haft minimal betydning for de studerende.
- RSV spørgeskema. Der har været et RSV spørgeskema sendt ud, for at undersøge tilfredsheden
med RSV. Der var generel tilfredshed, men der kom små ændringer. Det betød en midlertidig
udfasning af sodavand, der hurtigt blev annulleret.
- Smediefesten er nu under de faglige foreninger, så det fremadrettet vil blive en samlet
campusfest. Det var en stor succes.
- Rabat i zoologisk have. Rabataftalen er ændret meget i de seneste år, og nu får 20 % rabat på
årskort. VMF vil gerne, med hjælp fra medlemmer, søge om flere rabat muligheder og stadig
kæmpe for at beholde rabatten hos Zoologisk Have.
- VMF har fået Mobilepay. Det har været en succes, især idet at vi dermed er blevet kontantfrie.
- VMF lavede i december en julekalender. Det var godt at se hvor meget det glædede
medlemmerne og fedt at se deltagelse i konkurrencerne.
- Dyrlægeløftet. Et stort arbejde kom til ende, da årgang 2011 kunne sige deres dyrlægeløfte
med en flot ceremoni.
- Indbrud på Rådet, har været en tilbagevendende plage i 2016/17. Det har betydet skærpet
sikkerhed omkring nøgler og adgang til rådet.
- Officerfesten. VMF blev i oktober inviteret til fest på Frederiksberg slot. Det var en fantastisk
aften, men stort arbejde for sekretariatet.
- Vaskemaskinerne i kælderen, der tidligere blev brugt til vask af kliniktøj, er for nylig blevet
spæret af. Sekretariatet arbejder på at finde en løsning.
- Der har været to udskiftninger i sekretariatet. Først en informationsansvarlig, dernæst
formanden.
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Vagtbooking har været længe undervejs, og har haft sine op- og nedture. Der nærmer sig
forhåbentlig en afslutning, og med det et funktionelt system.
Ridehuset, er blevet udset som nyt festlokale, og der er opstillet arbejdsgrupper til at arbejde
videre med det.
Samarbejdsaftale med SCIENCE. VMF har længe været med i en aftale med SCIENCE, hvor der
mod betaling af et kontingent findes et fællesskab over nogle punkter. Det har dog været svært
at retfærdiggøre størrelsen på kontingentet, hvorfor der til RSV blev rejst spørgsmål om det
fortsatte samarbejde. På baggrund af afstemninger her, har VMF besluttet at trække sig fra
samarbejdsaftalen.
Teambuilding i sekretariatet. For at komme godt fra start, vil der blive indført teambuilding i
sekretariatet.
Samarbejde med DDD er blevet optimeret, og bliver det fortsat. Det er blandt andet kommet til
udtryk i de nye gaver til førsteårsstuderende, og start kandidatgaver. Derudover vil DDD
afholde A-vej til foråret.
Ny gruppeulykkesforsikring. Kassererne har lavet et stort arbejde, og forhandlet sig til en ny
forsikring fra firmaet Chubb.
Kontortiderne har været til diskussion. Da skemaerne sjældent følger frokostpausen, er der
mange der ikke har mulighed for at komme i tidsrummet. Derfor har bl.a. aftenkontortider
været på tale. Det er et emne der stadig diskuteres.
MKR er det nyeste kursus med ekstra faglig fokus i studienævnet. Det har tidligere været
farmakologi, men her er der sket mange forbedringer. Derudover har studienævnet diskuteret
ændringer til kvote 2 optagelsen, og der er nedsat en styregruppe til ny studieordning
Hans Henrik Dietz er blevet School Director, og der har været godt samarbejde mellem ham og
VMF. Han har bl.a. introduceret RSV for EAEVE, og vil fremadrettet holde månedlige møder
med formanden for VMF og komme med en opdatering til VMF’s generalforsamling.

Sidst: Ane takker af, både som formand, og for 4 år i sekretariatet.

4. Fremlæggelse af årsberetninger 17.50-18.05
VMF Event
I året der er gået
- Har selvfølgelig afholdt masser af events, bl.a. oplæg, suturaften og meget mere.
- Flotte nye T-shirts, sponsoreret af DDD
- Den sorte liste, hvor medlemmer bandlyses fra events, hvis de ikke dukker op efter tilmelding
har været en succes.
- Klistermærker har været det nye problem, da medlemmer kunne blive bedre til at fremvise
gyldigt klistermærke. Dette vil fremover også lede til sortlistning.
Kommende events:
23/10 Smertebehandling akupunktur
21/11 Introaften og info om AF
22/11 Zoonoseaften
28/11 Rundvisning på hestehospitalet i Hørsholm
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NVM
Nordisk Veterinært Mesterskab er et sportsstævne mellem veterinærmedicinstuderende. Danmarks
deltagelse er vokset meget siden dets debut i 2015, således at der i år var 30 deltagere, denne gang
også mænd. NVM blev i år afholdt i Danmark i datoerne d. 29/9 til d. 1/10.
Der var 100 deltagere i alt, fordelt mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige.
Lørdagen gik med sport, hvor Danmark vandt 5 guldmedaljer, og gallamiddagen om aftenen var på
Søpavillionen.
Arrangementet var en stor succes for NVM

5. Indkomne forslag 18.05-18.10

NVM sørger om en fast årlig støtte til deltagergebyret. Det ligger på 700-800 kr., og herudover skal
deltagerne også betale transport til og ophold i værtslandet.
De anmoder derfor om et årligt beløb på 20.000 kr.
Afstemning foretages i forbindelse med budget.

6. Fremlæggelse af regnskaber og budgetter samt kommentarer fra revisorer og
fastlæggelse af kontingent og deltagergebyr for rusturene 18.10-19.10
Camp VET:
Kommentarer:
Det har været et specielt år for Camp Vet, idet rotter på loftet har betydet at de måtte indkøbe meget
nyt materiale. Derfor er udgifter større end tidligere og en budgetteret. Fik dog støtte fra SUND til at
veje op for det.
Overskud på 18.000 kr.
Godkendt af revisor.

Godkendt af GF.
Port Arthur:
Kommentarer:
Endte med overskud på 31.000 kr., men en ubetalt busregning (manglende faktura), gør at beløbet i
realiteten er mindre.
Godkendt af revisor.
Godkendt af GF.

Team Sverige
Kommentarer:
Transport var dyrere end budgetteret, da de kom til at leje en for dyr bil.
Overskud på omtrent 3.000 kr.
Godkendt af revisor.
Godkendt af GF.
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VMF event regnskab

Kommentarer:
Stor udgift for materialer til suturaften og Skills lab. Har kontakt med Kruuse og Kruuse udvalget, for
at få materialer til dette fremover.
Ansøger om 25.000 kr. fra VMF. Godkendes i VMF budget.
Ikke godkendt af revisor, da de ikke har set budget for 16/17. Men godkendes når budgettet er modtaget
af revisor på mail.
Regnskab godkendt af GF, budget godkendt, såfremt støtte godkendes.

Smediefesten regnskab

Kommentarer:
Har sparet et telt, og samtidig fået støtte fra SUND.
Overskud på 100.000 kr.
Nye tiltag i 2018:
- Fællesspisning gentages
- Samarbejde med Revy om lyd og lys
- Satser kun på at blive større (og har taget højde for de dertil følgende udfordringer)
- Ridehuset bliver større
- Der arbejdes på at lave en Smediefond, der skal dele ud af overskuddet, og give penge til gode
formål. Denne fond vil være på omkring 25.000 kr.
Kommentarer til budget 17/18:
Indtægter for øl og grill sættes højere, da de regner med flere gæster.
Udgifter til musik sættes tilsvarende højere.
Overskud sættes lavt for at undgå moms
Regnskab godkendes ikke på VMF’s GF alene, da det skal godkendes af de andre foreninger

VMF regnskab
Kommentarer:
Der har været nogle uforudsete indtægter fra MobilePay. VMF har åbenbart nogle anonyme sponsorer

Regnskabet godkendes af GF.
Regnskabet godkendes af revisor, der dog har nogle kommentarer.
- Der er en fejl på 10 øre et sted, der ikke kan redegøres for, men som betragtes som uvæsentlig.
- Store sponsorater skal underskrives af formand.

7. Budget samt kontingentfastlæggelse 19.10-19.25
Da VMF’s egenkapital er for stor, har kasserne udregnet en likviditetsplan, der skal arbejde mod at
egenkapitalen nedsættes. Derfor vil der de næste år, budgetteres med et underskud.
Budget blev fremlagt for RSV, og der var enighed om følgende rettelser:
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Indtægter:
SUND-puljen skal sættes ned til 110.000 kr. fra 130.000 kr.
Input skal sættes ned til 50.000 kr.
Udgifter:
Støtte til underudvalg sættes op til 130.000 kr. fra 115.000 kr.
Sekretariatet sættes til op 9.500 kr. fra 3.500 kr.
Følgende rettelser var til afstemning:
20.000 eller 15.000 kr. til NVM (under underudvalg) → 20.000 kr.
10.000 eller 15.000 kr. til rusture (under underudvalg) → 15.000 kr.
3.500 eller 9.500 kr. til sekretariatet → 9.500 kr.
Yderligere kommentarer:
I 2019 er der risiko for tilbagevirkende beskatning af Mobilepay transaktioner, hvis det er hyppigt nok
til at kunne betragtes som forretningsdrift. Er det med i overvejelserne? Det bliver det, og kasserer vil
diskutere det med ekstern revisor, Ulrich.
Budgettet godkendes af GF.

8. Vedtægt-, forretningsordens- og principprogramændringer 19.25-19.35

Kommentarer til vedtægtsændringer:
- §3 stk. 11: IVSA’s støttesats ændret fra 10% til en variabel sats. Hvorfor det? Det er for at undgå
gentagne vedtægtsændringer, hvis den for fremtiden skal ændres. Den variable sats skal
godkendes til generalforsamling hvert år.
 Forslag til ændring:
1. VMF’s årlige driftstilskud til International Veterinary Students’ Association Danmark
(IVSA Danmark) udgøres af en procentsats (minimum 5%) af foregående
regnskabsårs kontingentindtægter. Der skal ikke medregnes evt. kontingentrestance
eller rykkergebyr. Procentsatsen fastsættes én gang årligt ved vedtagelsen af budget
på VMF’s ordinære generalforsamling. Tilskuddet udbetales til IVSA Danmark primo
december.
 Afstemning for forslaget: Godkendt
-

§20 stk. 5: Gallas regnskab skal fremover præsenteres til et RSV-møde. Kan man det? Ja, hvis det
står i vedtægterne kan man godt. Ingen yderligere kommentarer.

Vedtægtsændringer godkendes, med rettelsen i §3
Kommentarer og noter til næste års generalforsamling:
Inputs regnskab bliver ikke nævnt i vedtægterne, skal så skal det overhovedet præsenteres? Det viste
sig at de er nævnt i vedtægterne. NVM er ikke nævnt, så det skal diskuteres om de skal fremlægge
regnskab.
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9. Fællesspisning og fagligt indspark 19.35 – 20.15
10. Opstilling til KU SUND’s og Campusudvalgets kollegiale organer samt valg til RSV
20.15-21.15
Antal klikkere: 69
 Formand: Camilla E. Kallehauge (årgang ’15)
 Næstformand: Camilla Brohave (årgang ’13)
 Udvalgskoordinator: Lisa Smith (årgang ’14)
 En kasserer: Signe Leth (årgang ’15)
 Sund-repræsentant: Ameli Victoria Loft-Andersen (årgang ’13)
 En Informationsansvarlig: Camilla Højris Hansen (årgang ’15)
 Repræsentant i Campusudvalget: Tenna Andersen (årgang ’15)
 Sekretær: Cecilie Poulsen (årgang ’17)
 Studenterpolitisk ordfører/Menigt medlem: Marie Bedsted (årgang ’14)
 Studienævn (4 personer, hvoraf 1 er næstformand (observatørpost i VMF))
1. Esben Ø. Eriksen (K)
2. Astrid Holm Christensen (B)
3. Lisa Smith (K)
4. Mia Berg (K)
Suppleanter (prioriteret rækkefølge)
5. Anna Poulsen (B)
6. Sandra Krogh (K)
7. Sabina Brinck (B)
8. Laura Jarløv (K)
 Institutter
1. Undervisningsudvalg
- IVH (5 repræsentanter):
 Benjamin Lambert-Züberlein (K)
 Sabina Brinck (B)
 Ann Jørgensen (K)
 Mark Drews (K)
 Maria Hyttel (B)
- IKV (6 repræsentanter):
 Sofie Randeris (B)
 Tina Simonsen (K)
 Anne Mette Skade Lavsen (K)
 Amalie Hertel (K)
 Marianne Agerlin (K)
 Amalie Mouritzen (K)
2. Institutråd
- IVH (2 repræsentanter, 1 suppleant):
 Anne Mette Skade Lavsen (K)
 Ann Christiansen (B)
 Marie Bedsted (K), suppl.
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IKV (2 repræsentanter, 1 suppleant):
 Mark Drews (K)
 Andreas Hvirgel Moesgaard Jensen (B)
 Tina Zareba (K), suppl.
Repræsentant til KU SUND
1. Akademisk Råd (1 rep. + 3 supp.)
- Repræsentant: Esben Ø. Eriksen (spidskandidat)
- Suppleanter (prioriteret):
1. Marie Bedsted
2. Anne Færløv
3. Camilla E. Kallehauge
2. Fakultets Arbejdsmiljøudvalget (1 pers.)
- FAMU: Josefine Sinkjær



Salys hest udvalget
- Catina Frydendal (årgang ’12)
- Ann Jørgensen (årgang ’14)
- Mai Fisker (årgang ’14)
- Maria Hyttel (årgang ’15)
- Ole Stærk Nikolajsen (årgang ’15)
- Benedicte Gade (årgang ’16)
- Signe Holst (årgang ’17)

11. Valg af ansvarlige til de faste udvalg samt valg af to revisorer 21.15-21.45







Galla (2 rep): Vælges til RSV-møde i januar, per nyvalgte vedtægtsændringer.
Bladudvalg (2 rep.): Mia Berg og Stine Dalmo
Input (2 rep.): Cecilie V. Mikkelsen og Signe Leth
Eventudvalg (2 rep.): Mai Fisker og Annemette Petersen
KRUUSEudvalg (2 rep.): Camilla Højris Hansen og Amalie Speitzer
Rusturkoordinatorer:
1. Port Artur (3 pers + 1 økonomisk ansvarlig)
Rasmus Fjord Høegh(Øko), Tina Simonsen, Tina Zareba, Daniel Faisst(Øko føl)
2. Camp Vet (3 pers + 1 økonomisk ansvarlig)
Laura Jarløv, Tanja Andersen, Cathrine Stenmann Lindeschou Jensen(Øko), Emilie
Sandager
3. Team Sverige (3 pers + 1 økonomisk ansvarlig)
Ole Stærk Nikolajsen, Mads Knold(Øko), Mette Gerdes Wilson, Emilie Kirstein(Øko)
4. Overordnet ruskoordinator
Tina Zareba



Medlemspuljeudvalg (3 interne + 3 eksterne)
Eksterne
Henrik Møller
Sanne Poulsen
Simon Smed Sørensen
Interne
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Vælges internt i det nye sekretariat.
Revisorer (2 pers): Mark Drews og Marie Bedsted. Marianne Agerlin er suppl.
Dyrlæge W. Lænkholms rejselegat (1 person for 2 år): Anja Sloth

12. Eventuelt 21.45

Veterinærmedicinsk Industri Forening (VIF) holder et kursus for andet-års kandidater d. 3/3 2018.
Alle kandidater opfordres til at komme, og bachelorer er også velkomne.
Rusturene har hver deres bankkonto, samt en fælles bankkonto. Koordinaterne beder om tilladelse til
at bruge 1000 kr. pr tur til et koordinator arrangement. Afstemning rykkes til næste RSV, da der ikke
kan stemmes i evt. Stemningen er dog positiv.
Rotation D, store husdyr, spørger om råd til at håndtere ubehagelige undervisere. Både studerende og
kollegaer på hospitalet oplever nedladende og hård attitude. Det vil blive taget videre i
undervisningsudvalg, studienævnet og sekretariatet. Derudover anmodede de også om bedre
forberedelse til patienter, evt. i form af et whiteboard. Dette vil også blive taget videre.
Det samme gælder i forhold til holdingen og indstillingen til pauser og frokost. Pauser nedprioriteres
rigtig meget.
Kommende datoer:
SUND-puljen har deadline d. 26/10.
Studenterrådet holder generalforsamling d. 28/10 kl. 12.00.
SUNDrådet holder generalforsamling d. 24/10.
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