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RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag d. 20/03 2018 kl. 17.15 i CPSC1

Tilstede: 37
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 [14. februar 2018]:
VMF og DDD holdt A-vej i fredags. Holdningen er, at det var meget vellykket og godt, det må gerne
gentages. Det kan være meget for sekretariatet at stå for, og der bliver lavet bufferløsninger og
ændret på hvordan vagtplanen udfyldes til en anden gang. Der vil evt. være to fra RSV og en fra
sekretariatet til at stå for det.
Hans Henrik Dietz har gang i et pilotforsøg, hvor der laves nogle grupper med nogle forskere fra
institutterne, hvortil der skal være 5-6 studerende. Man forpligter sig til et møde, når man
tilmelder sig. Man mødes med forskerne og snakker om, hvordan de er kommet til der hvor de er i
dag, hvad de kan tilbyde af hjælp ift. projekter etc. Formålet er at udvide kendskabet, hvis man vil
biomedicinvejen eller arbejde på universitetet på sigt. Der bliver skrevet på hjemmesiden hvordan
det fungerer. Det deles via VMF på facebook, og evt. kommer der nogen ud på årgangene og
snakker.
Der var møde med Hans Henrik Dietz i går, og der var snak om akkrediteringen. Der kommer et
hold i 2020, men de vil gerne have hjælp fra studerende lige nu. Det er tungt, og der er meget man
skal være med til. Hans Henrik Dietz vil gerne holde et møde, og informere omkring det, hvis man
er interesseret. Det er frivilligt arbejde, og vil løbe indtil 2020.
Husdyrsbrugsgruppen har lavet et event d. 2/5, hvor de skal til Kopenhagen Fur, hvor vetterne er
inviteret, så VMF vil gerne rykke RSV. RSV rykkes til d. 8/5. Det RSV der kommer derefter, ligger
kun små 3 uger efter, forslaget til den dato, vil der blive snakket om i sekretariatet, hvorefter der
vendes tilbage senest på mødet d. 8/5. Der vil blive meldt en dato ud på Facebook også via. VMFs
hjemmeside
Skovskolens Løvspringsfest inviterer vetterne til fest d. 4/5. Der er spisning og
overnatningsmuligheder. Betaling bliver omkring 100-150 kr. pr. mand. Det lukker kl. 2, hvorefter
man går over til ”deres A-vej”. Det er nord for Hillerød, der arrangeres evt. noget bustransport.
Hvad er stemningen for det? Der er stor interesse for det.
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Science samarbejdsaftale
Veterinærmedicin er en sundhedsvidenskabelig uddannelse, og vi er på Frederiksberg, så vi
betaler ”for at være her”, og betaler til Lone, der står for regnskabsarbejde.
Lige nu er vi ikke en del af aftalen, men de vil gerne vi er med, da det bl.a. også påvirker vores
kontor.
Der var møde i går, hvor der er lavet rettelser på det, som der var utilfredshed omkring, og der er
nu fremlagt et nyt udkast til en samarbejdsaftale.
De åbner sciencepuljen for veterinærmedicin, men det er kun ved tværfakultære arrangementer.
Vi betaler for den normale drift af Rådet, hvor også Lone kommer ind i billedet.
Lone står kun for TVFs og AUs kontoer, hun laver ikke regnskab, det gør de selv (og det siges, at
Lone står for at lave regnskab for dem iflg. Science).
Vi står fast ved, at vi vil betale 26.000 kr.
Så længe vi betaler beløbet for at kunne være på Rådet (ca. 7000 kr.), så kan de ikke smide os ud
derfra. Vi har de sidste par år fået 14.000 fra SCIENCErådet.
Hvis vi melder os ud, skal de stadig finde penge til Lone, så er det bare et andet sted.
Der har førhen været det problem, at Smedierevyen ikke måtte søge ved SCIENCEpuljen, det åbner
denne aftale muligheden for.
Skal vi være med i samarbejdsaftalen? Som det ser ud lige nu, er det en mulighed at give det et
forsøg, og så se hvordan det passer os.
Samarbejdsaftalen kommer også med til næste RSV.
Næstformand
Update fra DDD
3. Update fra SUND – 17.45 – 18.00
SUNDpuljen kan alle søge, der er nogle faste bevillinger til VMF, odonterne og medicinerne.
Den anden del kan søges til forskellige arrangementer. SUND skal spare, så puljen er mindsket
fra 1 mio. til 900.000 kr., hvilket gør, der også skal skæres i det tilskud der kommer til VMF.
Der er ikke delt noget ud for 2018 endnu, denne gang deles der ca. 450.000 kr. Indtil nu har
VMF fået 100.000, som har gået til samarbejdsaftalen. Vi kan i hvert fald få pengene vi skal
bruge til samarbejdsaftalen. VMF skal have flere penge hevet hjem, som kan dække behovet for
kandidaterne på husdyrsvidenskab, og der skal dækkes til VMF. VMF har ikke skulle hente
penge ind til kandidaterne på husdyrsvidenskab før, det kan evt. være positivt for os, at vi skal
det nu; her er der tale om den samlede pulje, og ikke kun det til VMF. Det er ikke fordi
kandidaterne på husdyrsvidenskab hører under VMF, men når vi søger, er det en samlet pulje
der går både til VMF og kandidatdelen på husdyrsvidenskab. I det store regnskab går vi under
”Vetschool”, og det kan evt. være derfor.
Studenterworkshop om KU strategi
Der er lavet mindmaps, som er sendt ind, der afventes status.
Studenterforum – der skal uddeles SUNDpulje d. 9/4. Ansøgningsfrist er d. 3/4. Sidste år fik
VMF 130.000 som fast bevilling, den bliver ikke lige så stor i år. Tidligere år har VMF også fået
et stort beløb uden at have samarbejdsaftalen. Det kommer ikke til at ske igen, da beløbene
skal beskæres. Der laves et opslag på Facebook med link til ansøgningsskema.
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4. Update fra SVH – 18.00 – 18.10
Der har været et par møder siden sidst, hvor der er blevet kigget på dimittendundersøgelsen,
der skal være mere fokus på noget praktisk. De er i gang med at kigge på hvad vi lærer om
kvæg, da det skal opdateres, og der skal være mere styr på det.
Det er lavet om, sådan at hvis en reeksamen har meget få tilmeldte kan underviser ansøge om
at lave den mundtlig i stedet for skriftlig. Der vil blive informeret, hvis man får ændret
eksamensform.
Plan for næste år er, at det så vidt mulig skal undgås, at forelæsninger sker i CPSC lokalet, da
mange er meget utilfredse med lokalet, det gælder både studerende og undervisere. Arkitekten
der har tegnet det har udtalt, at han ikke var informeret om, at der skulle være forelæsninger i
lokalet.
Skal vi have blok struktur eller semesterstruktur fremover?
Der er fordele og ulemper ved begge dele.
Med flere ugers undervisning til rådighed under semester, kan vi så udnytte disse timer? Er
der råd til det ift. Veterinær bæredygtigfremtid?
Kan mindre fag ligge som små eksaminer under et semester?
Det vil måske gøre det lettere for akkrediteringen i USA, at vi har semester ligesom dem. Det vil
også gøre det lettere for os at komme på udveksling.
Kommentar: Det er mange eksaminer lagt sammen!
Kommentar: Vil resten af Frederiksberg campus ikke stadig have blokstruktur? Vil det gå
udover det fælles studiemiljø?
Amalie Mouritzen, undervisningsudvalg: det er muligt at afholde eksaminer løbende, og ift.
veterinært kommissorium vil man også sætte flere eksaminer sammen og få flere store
eksaminer frem for en masse små.
Forslag at vi prøver DTUs model, med små 3 ugers kurser til de mindre fag og så en længere
periode til de store fag.
5. Update fra Akademisk Råd – 18.10 – 18.20
6. Fællesspisning – 18.20 – 18.40
7. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.40 – 19.10
Undervisningsudvalg
IKV
Der er ikke noget nyt.
IVH
Der er møde igen d. 6/4. Der er mange der har svaret på spørgeskemaet vedr.
eksamensforberedende kurser og hvad der kan gøres ved det. Man kan svare indtil fredag, den
boostes af årgangsrepræsentanterne.
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Event
Siden sidst har Event haft et par forskellige arrangementer afholdt i løbet af februar og marts,
bl.a. kvægaften med Boehinger Ingelheim, praktisk akupunkturweekend, et oplæg med en
dyrlæge fra Knuthenborg Safaripark samt et oplæg om job i Sverige.
Af kommende arrangementer er rundvisning på Universitetshospitalet i Taastrup d. 22/3,
samt en tur til Kopenhagen Fur sammen med Husdyrsbrugsgruppen d. 2/5.
IVSA
Artemis legatet – uddeles hvert år i forbindelse med Smedie og fortovscafé – gives til en
dyrlægestuderende der er aktiv i udlandet. Ansøgningskrav ses på IVSA-Denmark.dk, fristen er
d. 1. maj, uddeles fredag d. 18. maj.
IVSA har deres årlige dogwash d. 12-13. maj, hvor indtjeningen vil blive doneret til en
forening/organisation, som arbejder for at fremme velfærden for hunde i Danmark.
IVSA Global; Danmark er et ’underchapter ’af IVSA Global, der er 30.000 studerende fra 60
lande. Mødes 2 gange årligt, en gang sommer en gang vinter, en kongres og et symposium.
Næste kongres er til sommer i Polen. Der er altid en repræsentant fra IVSA Danmark med.
Symposiet er i Sydkorea i slutningen af januar.
EAEVE akkreditering, for kandidatstuderende der er lige ved at være færdig, eller
nyuddannede dyrlæger. Det er en 1-årig stilling, man er med ude og undersøge, om en skole
opfylder akkrediteringskravene. Hele turen er betalt, der er ansøgning hele året rundt.
Texas Exchange – ansøgningsfrist d. 26. marts. Man er vært d. 5-15. juli, man er i Texas d. 6-16.
august. Omkostninger er dyrere end normalt, da det er længere væk. Der er 9 pladser.
8. Status yngste årgang – 19.10 – 19.20
Der er ikke noget nyt, der er lidt uro omkring lockouten og eksamen i genetik hvis lockouten
træder i kraft d. 10. april, da der er genetikeksamen d. 13. april.
9. Up-coming fra øvrige årgangsrep. – 19.20 – 19.35
Årgang ’13:
Det går fint, nyder det sidste af livet.
Årgang ’14:
Delt ud på rotationer:
Rotation A: Hyggeligt, paraklinik og besætningskontrol, har været i Jylland under kvægugen.
Underviseren tror ikke hun får lov til at bruge så mange penge på det efterfølgende, men der
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skal evalueres. Det var super godt, dem der ikke vidste meget om kvæg, fik meget ud af det.
Folk er urolige vedr. eksamen og lockout.
Rotation B: Det går ganske fint.
Rotation C: Alt i orden
Rotation D: Bekymring vedr. lockout, dem der er på smådyr, har talt med store dyr, og de er i
gang med at lave en plan. Det rammer ikke skadestuerne.
Alle rotationsansvarlige skal minde folk om, at de skal melde fra, hvis de ved de vil det, og
tjekke at de har meldt fra, hvis de vil det, så dem der står på venteliste har mulighed for at få en
plads.
Årgang ’15:
Intet nyt udover bekymringer vedr. lockout.
Årgang ’16:
Ikke noget nyt, det er fint, folk stresser over lockouten ligesom alle andre.
10. Eventuelt – 19.35 – 19.50
Folk kan ikke få VMF klistermærker når de er på rotationer, da de ikke er hjemme i
kontortiden. Der laves en ekstra kontortid.
Ridehuset kan bruges fremover. De vil inden for den næste måned renovere gulvet og sprøjte
med brandhæmmende maling, så ridehuset kan bruges til Smediefesten. Der må dog maks.
være 149 i lokalet grundet brandregulativer. Smedie arbejder på at få lov til at være flere
derinde.
Er pizza okay til RSV? Der er lidt blandede meninger, men det er fint som afveksling en gang
imellem.
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