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
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

Generalforsamling
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 17.15 i A2-82.01

Antal deltagere: 64 + Carsten Jensen
Antal stemmeberettigede: 63
1. Valg af dirigent 17.15
VMF indstiller formand for DDD, Carsten Jensen.
Carsten er dirigent.
2. Formalia – 17.20
 Valg af to referenter: Cecilie Poulsen & Signe Leth
 Valg af to stemmetællere: Sandra Deigaard Krogh og Ane Dahlkilde Laursen
 Godkendelse af indkaldelse: Godkendt
 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Formandsberetning 17.30 – 17.45
Trivselsundersøgelse – efter sidste GF blev der lavet undersøgelser om de studerendes
trivsel. Resultatet af dette blev en tillidsrepræsentant. I vedtægterne er der lavet en ny
post, som er en man kan skrive til, hvis man har oplevet noget på f.eks. hospitalet. Det
er en man kan skrive til anonymt.
Donationer fra medlemspuljen – der blev uddelt penge til en masse
veterinærmedicinstuderende, der er ny ansøgningsrunde i november.
JULEHILSEN – Tak for det forgangne år fra sekretariatet.
TEAMBUILDING I DECEMBER – lære hinanden i det nye sekretariat at kende.
Sekretariatet fik bevilget nogle penge til dette formål. Det var en rigtig god oplevelse,
og da der kom et godt tilbud på endnu en gang mere i Escape Room – til brug til det nye
sekretariats teambuilding – kunne vi ikke afslå det, og det blev dermed købt med det
samme.
SAMARBEJDSAFTALE – VMF betalte 100.000 kr., og er ikke med i aftalen længere. Pt.
er det det nye sekretariat, som sammen med RSV, skal finde en pris og afgøre hvad den
nye aftale skal indeholde.
KITTELKORT – Der er oprettet et nyt udvalg, alle kan være med. Der skal findes to
ansvarlige for kittelkortene i aften.
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A-VEJ MED DDD – stor succes! VMF og DDD stod bag baren. Massere af networking.
Mange besøgende – skal klart gentages, DDD vil meget gerne gøre det igen.
SMEDIEFESTEN – VMF sponsorerede 100 øl til fortovscafé. Der er stemning for, at der
er 100 gratis øl igen næste år.
NYE STUDERENDE – VMF var til stede til årets Rusbureau og informerede de nye
studerende om hvad VMF er. Der var en masse nye studerende, hvilket har givet et
rekordhøjt antal medlemmer. 1032 personer ud af ca. 1099 studerende er medlem af
VMF.
DDD ÅRSMØDE – alle faggrupper under DDD var samlet til årsmøde på Nyborg Strand
hotel for første gang. Man kunne bl.a. følge forskellige spor hos faggrupperne og tale
med de forskellige firmaer der havde en stand til årsmødet. Der var mange hjælpere til
årsmødet, som brugte deres tid på at hjælpe med diverse opgaver. Årsmødet var en
stor succes.
TEAMBUILDING – sekretariatet var en weekend på Comwell i Roskilde, hvor fokus bl.a.
var diskussion om VMF og optimering af dette, bl.a. blev der set på vedtægterne og
fundet ud af hvilke der skulle ændres.
4. Fremlæggelse af årsberetninger 17.45 – 17.55
MEDLEMS- OG KONGRESPULJE – der er lavet vedtægtsændringer for at tilgodese
ansøgningerne, da der er en ulige fordeling af ansøgninger i løbet af året. 70 % af
puljen uddeles i efteråret, de resterende 30 % uddeles i foråret. Er der penge tilbage
fra uddelingen i efteråret, går de over i forårspuljen.
DYRLÆGE W. LÆNKHOLMS REJSELEGAT – der er udarbejdet retningslinjer, da der
kom mange spørgsmål om hvordan man skulle ansøge – der er nu lavet en drejebog
som skal godkendes af bestyrelsen. 14 personer har fået tildelt i alt 107.000 kr.
STUDIENÆVNET – Der er arbejdet med en bred medlemsinddragelse. Der er nået
meget, bl.a. en garanti for at de studerende får information om at de skal op til
mundtlig i stedet for skriftlig. Væsentlige ændringer i kursusbeskrivelserne. Der har
været problemer med MKR, og der er nu kommet nogle forbedringer.
Kapacitetsproblemer på bl.a. differentieringerne i år. Studienævnet har et håb om, at
den nye gruppe får et mere struktureret arbejde med studieordningsrevisionen.
NVM – var i Sverige, 27 studerende var med. En succes for det danske hold, som fik
medaljer i mange forskellige discipliner, bl.a. stafet, kuglestød for herre, længdespring,
højdespring og løb.
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IVSA – startede ud med at få nye medlemmer i bestyrelsen – de er nu 10 i bestyrelsen.
Der har været nogle der rejste til Sydafrika på symposium, der er afholdt Artemis aften,
dogwash og uddelt rejselegat (32.000 kr.). Har haft exchanges i Madrid, Lyon og Texas,
og er på vej til Grækenland. Holder rejseaften og generalforsamling inden for kort tid.
INPUT – startede i marts med arbejdet, holdt opslagsmøde samt efterfølgende møder,
og haft en udskiftning i medlemsskaren. Alt mundede ud i Input i år. Der var mange
glade deltagere. Har man lyst til at hjælpe til næste års Input, kan man skrive til
input@studmedvet.dk
5. Fremlæggelse af regnskaber og budgetter samt kommentarer fra revisorer og
fastlæggelse af kontingent og deltagergebyr for rusturene 17.55 – 18.55
VMF regnskab
Kommentarer fra kasserer:
 Indtægt på 300.000 kr. mere end vi regnede med grundet det meget høje
medlemsantal.
 Ingen sponsorater i år, da der ikke er søgt sponsorater.
 A-vej med DDD – anden indtægt, overskud på 1022 kr.
 Ikke solgt noget i dette regnskabsår, da pengene først er gået ind på kontoen
efter d. 1/10. Der er dog solgt for 10.000 kr. (tasker, T-shirt, ordbøger)
 Samlet indtægt på ca. 41.000 kr. mere end vi havde regnet med.
 RSV –der er kun brugt halvdelen af budgettet, da der ikke har været så mange
der er kommet til møderne.
 Kongres- og medlemspuljen – kun uddelt 44.000 kr. i medlemspuljen – søg så
der kan blive uddelt endnu flere penge næste gang.
 ”Gaver” til 130.000 kr. - dækker over alle penge der er doneret til Event, Galla,
rusture etc.
 Der er ikke brugt penge på så meget til kontoret.
 Kontingent til science – vi skulle betale 100.000 til dem selvom vi havde
budgetteret med 0 – en ikke-forventet udgift.
 Lidt ekstra penge brugt på sekretariatet – vi er kommet til at købe næste års
teambuilding i dette regnskabsår, da der var god rabat.
 Udgifter på i alt ca. 20.000 kr. mere end vi havde budgetteret med.
 RECAP – underskud på 101.000 kr., regnet med at få 103.000 kr. i underskud.
 På kontoerne har vi 800.000 kr. i Jyske Bank, 564.000 kr. i Lån & Spar.
 Der er et tilgodehavende på 15.000 kr. for klistermærker, da vi betalte alt for
meget for dem.
 1,6 mio. i alt i banken til start, fjernet 100.000 da det er underskud.


Revisor: budgetteret med gaver til 130.000 – de var til underudvalg, det
kommer ikke til at se sådan ud næste år.
o Lidt grimme bilag.
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Mangler 10 ører i regnskabet. Ingen har kunne finde dem.

Regnskabet er godkendt af revisorerne.
Regnskabet er godkendt af forsamlingen.
VMF budget
Ca. det vi har fået ind i år.
Salg af tasker regner vi med bliver 10.000 kr. igen.
Sponsorater – der søges sponsorater næste år, vi regner med 25.000 kr.
GF – Budgetteret med 6.000 kr. til næste års GF.
RSV – brugt 15.000 kr. ud af de 30.000 kr. der var budgetteret med, så der budgetteres
med 25.000 kr. til næste år.
Vi vil dele det samme ud i medlemspuljen.
10.000 kr. er sat af til gaver (vingaver etc.).
IVSA får 10 % af vores kontingent indtægt som sidste år.
Gaver fordeles ud, så det står ud for de enkelte underudvalg hvor meget de får af VMF.
Udgifter på salg – vi har ikke flere tasker, de skal købes i det nye regnskabsår.
Kontorartikler sat ned til 6.000 kr. – printerpatronerne løber tør på et tidspunkt og er
ret dyre.
Forsikringspolicen har en stigning på 5 %, da mange er kommet til skade.
SCIENCE budgetteres med 26.000 kr., da det er den pris der i sekretariatet er snakket
om ville være rimelig.
Gebyr – brugt 1.003 kr., de 1.000 er for at skifte fuldmagt i Jyske Bank. Skal ikke betales
mere.
Samlet budget – underskud på 155.000 kr.
Vi har solgt tasker, t-shirts etc. i år, men pengene indgår ikke i regnskabet, vi regner
med at sælge for det samme næste år.
Vi ville gerne købe printerpatroner næste år.
Den der blev lagt ud var der en fejl i, der budgetteres med 1500.
Minus på 150.000 kr., da likviditetsplanen indgår.
RØD = Penge vi som minimum skal
have på kontoen.
MØRKEBLÅ = Ved et underskud på
150.000 kr./årligt – kontingent
behøver først blive sat op om 7 år
LYSEBLÅ = Bruger vi for mange
penge ift. likviditetsplanen, er der
kun 4 år til vi går under bufferen.
Kontingentfastsættelse – 150
kr./kvartal, vi foreslår at vi

Likviditetsplanen
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2018

2020

2022

2024

2026

Overholder likviditetsplanen
Går over 100.000
Buffer
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beholder det samme kontingent som det har været det sidste år – det er vedtaget.
Spørgsmål: Under forsikringer – har VMF en netbanksforsikring ved hackerangreb?
Pengene er fordelt på 2 forskellige banker, så vi ikke mister alle pengene på en gang, så
vi burde være sikre.
De 10.000 kr. for salg kommer med i næste års regnskab – skal vi budgettere med
20.000 kr. næste år? Ja, det skal vi.
Godkendelse af budget: Vedtaget med ændringer.
Smediefesten regnskab
 Brugt flere penge på øl og andet, da der er kommet flere mennesker end
beregnet – de har drukket mere. Der er tjent mere på øl og billetter.
 Overskud på 7.000 kr., men brugt ca. 17.000 kr. på nyinvesteringer som bl.a.
bord/bænke sæt og nye pærer til lys, hvormed indtægten bliver lavere.
Budget:
 Smediefonden er en ny faktor og budgetteret med 15.000 kr. som skal gå til
studerende. De bliver ikke brugt i år, men kommer først med i næste regnskab,
det er dem fra dette års Smediefest der bliver brugt.
 Kommentar:
 Selvstændig forening, VMF skal ikke godkende noget. God idé med smediefond
til evt. overskud – pas på det ikke bliver for stort, så kan man som forening der
tildeler penge til Smediefesten blive kritisk overfor, at det bare gives videre fra
dem. Lav fonden lille. Alkoholbevilling givet på baggrund af, at det er et godt
formål.
 Husk når der søges hos SUND, at skrive hvorfor fonden er der. Udgifterne der er
forud for Smediefesten er afhængige af de sponsorater der kommer ind – alt der
kommer ind bruges, det overskud der kommer, er fordi man simpelthen får
tjent mere end man havde regnet med.
 God egenkapital.
 Hvorfor er der ikke et status slide over hvor mange penge der er? Pt. er der ca.
193.000 kr. i egenkapital.
Camp VET
Kommentarer fra kasserer:
 Ny indtægt i form af øl/vand salg, der før var samlet under udgifter
 Meget større udgift på øl/vand grudnet ovenstående
 Transport er større fordi der blev brugt mere på prærus bus, med hensigten at
mindske egenkapitalen
 Forplejning er større grundet tørke og bålforbud
 Gaver er lavere fordi det blev sponsoreret i år, men budget forbliver det samme.
 Diverse omkostninger på 54 kr. er en returfragt
Regnskab og budget godkendes af forsamlingen
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Port Arthur
Forvirrende regnskab.
Kommentarer fra kasserer:
 Flere af indtægterne er mindre end realiseret fordi de ikke er blevet overført i tide
til regnskabsårets afslutning.
 Udgiften drikkevarer er mindre end den burde være fordi der mangler en
overførsel
 Udgiften transport er høj, fordi sidste års bus er med. Næste års budget har kun 1
bus
 Diskussion om at hæve deltagernes egenbetaling og sætte beløb til farvehold op, så
der er større ensartethed i hvad der er til udklædning.
Regnskab og budget godkendt af forsamlingen
Team Sverige
Kommentarer fra kasserer:
 Deltagergebyr er mindre, da det var sat lavere
 Drikkevareindtægt er mindre end forventet, da det hele ikke blev solgt
 Tilskud større end forventet, grundet SUND pulje støtte til anlæg
 Udgiften transport er høj, fordi sidste års bus er med. Næste års budget har kun 1
bus
Næste års budget bliver lidt skåret, da der ikke er mange penge. Dog er indkøbt mange
nye ting i år, så der skal der ikke købes noget nyt.
Regnskab og budget godkendt af formsalingen
RUSTURE FÆLLESKONTO
Første gang dennes regnskab fremlægges.
 INDTÆGT: sponsorater, tilskud fra SUND og VMF, indtægter ifbm.
Rusarrangementer (introdage, arbejdsdage etc.)
 Budgettering – stemmer fint overens med hvad der er kommet ind i år.
 UDGIFTER: RIK – 55 nye instruktører – man søger penge fra SUND før man ved
hvor mange der skal afsted – som udgangspunkt er der 48 helt nye, og der er
nogle ældre der kan være ”nye” 1. gangs instruktører. T-shirts – der er betalt
45.000 kr., den ene regning er først betalt 1/10, så den indgår i næste år. Der
budgetteres med 50.000 kr. næste år.
 Diverse omkostninger – vin til dyrlægepanel, talere etc., udgifter til introaften i
januar, hvor man hører om turene, postforsendelse for T-shirts etc.
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Samlet: overskud på 18.000 kr. på fælleskonto, ubetalte regninger er betalt i
oktober, går ca. i 0 efterfølgende.
Korrektion – det er en nyopstartet konto, der skete lidt fejloverførsler, er nu
korrigeret. Netto har de givet underskud på 4.000 kr., teknisk kan det ikke
sættes op anderledes. Regner ikke med udgift næste år.

Regnskab og budget er godkendt af forsamlingen.
VMF Event regnskab
Kommentarer fra kasserer:
 Deltagergebyret er meget forhøjet da der blev holdt et kursus med stort
deltagergebyr. Derfor er det ikke budgetteret højere
 Forplejning af deltagere er meget lav, da der var en bedre aftale om sandwich.
Desuden flere arrangementer med sponsoreret forplejning
 Gaver fordoblet, da der har været flere arrangementer
 Honorar forhøjet, grundet dyrt oplæg. Dækket af tilsvarende højt deltagergebyr
 Materialer er lav, da der ikke er afholdt skills lab, og denne plejer at koste meget.
Regner med at det blive afholdt næste år, så budget bevares
 Transport var uventet til nyt arrangement, men forventes at forblive næste år,
hvorfor det er i budget til næste år
Regnskab og budget godkendes af forsamlingen
NVM regnskab
Udgifter var på transport, bus til Sverige og deltagergebyr til Sverige, samt diverse
omkostninger som gaver, flag etc.
Total udgifter 42.000 kr., indtægter regnet med 800 kr. pr. person fra deltagergebyr
(25 pers), fik dette beløb fra VMF. Deltagergebyr var 750 kr.
Egenkapital på 12.600 kr.
BUDGET – svært at sige hvad det koster til Finland, sat til 25 pers. 1.000 kr. pr. person
er måske for højt, men det vides ikke. 20.000 fra VMF. Sat til 800 kr. pr. deltager som
der skal betales til værtslandet. Vil gerne give nogle penge til transport, hvis det skulle
ende med at blive dyrt. Gave til værtsland, bankgebyr etc.
Underskud på 3.200 kr., efter næste år skulle der gerne være omkring 10.000 kr., som
kan bruges til Oslo. Året efter afholdes det i DK – der skulle gerne stå penge på
kontoen, så det er nemmere at betale udgifter, der er flere udgifter når det skal holdes i
Danmark.
Regnskab og budget er godkendt af forsamlingen.
6. Indkomne forslag 18.55 – 19.10
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Forslag fra sekretariatet: Ændring af dagsorden til RSV, således at udvalgene skal
skrive hvis de har noget at tilføje, frem for at have en fast plads som i dag. Dette ville
ikke gælde for Årgangsrepræsentanterne eller Studienævnet.
Kommentar:
Hvis det bliver som det er, er det en måde at sikre, at dem der er i udvalgene faktisk er
til stede. En mekanisme der sikrer, at folk ender med at få sagt noget, da de er på
dagsorden. Der er en forventning om at der afrapporteres. Lad den være som den er.
Afstemning: 21 for, 26 imod; forslaget afvises, der fortsættes som hidtil.
7. Fællesspisning 19.10 – 19.30
8. Vedtægt-, forretningsordens- og principprogramændringer 19.30 – 20.00
Rettelse af stavefejl:
 §7 stk. 3: Smediefesten skal staves med i
 KRUUSEudvalget skal altid staves med stort.
Rettelse af forslag:
 §16 stk. 1: Punktet ”en repræsentant fra IVSA’s bestyrelse” står til at blive fjernet.
Punktet beholdes og rettes til ”en repræsentant fra IVSAs bestyrelse. Valgt ved
IVSA’s generalforsamling”
 §17 stk. 1 punkt j): Skal rettes til ”Repræsentant i Campusrådet og
Studenterrådsbestyrelsen”
 §17 stk. 4 – blev taget op på sidste RSV – hvis en masse fra én forening møder op og
stemmer igennem, at de vil have mange penge, trumfer de kassererne – det kan
ikke ske nu, med denne tilføjelse.
Forskel på budget og likviditetsplan – budget er 1 årig, likviditetsplan varer flere år.
Ændringer er vedtaget ved enstemmigt flertal
Øvrige kommentarer:
 §21 stk. 6 punkt e): Rusvejlederne skal deltage i TVF ruskursus. Dog bliver TVF
nedlagt, og punktet skal derfor rettes. Dog har forslaget ikke overholdt deadline, og
må derfor blive rettet til en ekstraordinær generalforsamling.
9. Budget samt kontingentfastsættelse 20.00 – 20.15
Er gennemgået under punkt 5.
10. Opstilling til KU SUNDs og Campusudvalgets kollegiale organer samt valg til RSV
20.15 – 21.15
Antal klikkere: 62
 Formand: Sekretariatet opstiller Marie Amtkjær Bedsted. Vælges enstemmigt
 Næstformand: Lisa Smith stiller op. Vælges enstemmigt.
8

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
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK















DDD-ansvarlig: Vera Eriksen stiller op. Vælges enstemmigt.
Udvalgskoordinator: Camilla Højris Hansen stiller op. Vælges enstemmigt.
En kasserer: Ingen stiller op. Ingen valgt, der henvises til ekstraordinær
generalforsamling
SUND-repræsentant: Ameli Loft-Andersen genopstiller. Vælges enstemmigt
SoMe-ansvarlig: Sofie Randeris Clausen stiller op. Vælges enstemmigt.
KaMa-ansvarlig: Stine Dalmo stiller op. Vælges enstemmigt.
Repræsentant i Campusudvalget og studenterrådsbestyrelsen: Signe Land
Christiansen stiller op. Vælges enstemmigt.
Sekretær: Ingen stiller op. Ingen valgt, henvises til ekstraordinær
generalforsamling.
Studienævn (4 personer, hvoraf 1 er næstformand (observatørpost i
VMF))
1. Astrid Holm
2. Tenna Andersen
3. Lisa Smith
4. Helena Klamer
Suppleanter
5. Esben Eriksen
6. Sandra Deigaard Krogh
7. Sabina Melisa Brinck
8.
Institutter
1. Undervisningsudvalg
- IVH (5 repræsentanter):
Benjamin Lambert-Züberlein
Laura Hansen
Sabina Melisa Brinck
Ann Cholewa
Josefine Synnestvedt
- IKV (6 repræsentanter) mindst 4 fra kandidaten, max 2 fra 3. år:
Sara Vangsgaard (K)
Amalie Mouritsen (K)
Tina Simonsen (K)
Marianne Agerlin Olsen (K)
Amalie Hertel (K)
Sofie Randeris Clausen (K)
Suppleant: Ann Cholewa (K)
Repræsentant til KU SUNDs organer
1. Akademisk Råd (1 repræsentant + 3 suppleanter)
- Repræsentant: Esben Ø. Eriksen stiller op, og vælges enstemmigt.
1. Josefine Sinkjær
2. Sandra Deigaard Krogh
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Ovenstående stiller op som suppleanter, og vælges i denne
prioriteret rækkefølge.
2. Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg (1 pers.)
- FAMU
Josefine Sinkjær genopstiller. Vælges enstemmigt
3. Tillidsrepræsentant (ønskeligt en kandidatstuderende)
Tina Simonsen stiller op. Vælges enstemmigt.


Salys hest udvalget
- Årgang 14: Mai Marie Fisker & Ann Cholewa
- Årgang 15: Maria Hyttel & Anja Ballegaard
- Årgang 16: Benedicte Gade & Catharina Hjorth
- Årgang 17: Sabina Melisa Brinck & Cecilie Meldgaard Poulsen
- Årgang 18: Mathilde Gad & Isabel Cramer

11. Valg af ansvarlige til de faste udvalg samt valg af to revisorer 21.15 – 21.45
 Bladudvalg (2 repræsentanter)
o Helle Watson
o Camilla Højris
 Input (2 repræsentanter)
o Signe Leth
o Ann Stistrup Christiansen
 Eventudvalg (2 repræsentanter)
o Catharina Hjorth
o Mia Mylin
 KRUUSEudvalg (2 repræsentanter)
o Camilla Højris
o Amalie Speitzer
 Kittelkort udvalg (2 repræsentanter)
o Patrick Duncan
o Camilla Kallehauge
 Rusturkoordinatorer
1. Port Arthur (3 pers. + 1 økonomisk ansvarlig)
 Tina Simonsen
 Mette Strandgaard
 Daniel Faisst (overøko)
 Andreas Jensen (øko)
2. Camp VET (3 pers. + 1 økonomisk ansvarlig)
 Cathrine Steenmann Lindeschou Jensen
 Emilie Sandager
 Søren Klitgaard Jensen
 Jonathan Christensen (øko)
3. Team Sverige (3 pers. + 1 økonomisk ansvarlig)
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 Emilie Kirstein
 Nicklas Wagner (øko)
 Mette Gerdes
 Frederik Goth
4. Overordnet ruskoordinator
 Tina Simonsen
Medlemspuljeudvalg (3 eksterne)
Tenna Andersen
Sanne Poulsen
Annemette Petersen
Revisorer (2 pers. + 1 suppleant)
Rasmus Høgh
Catharina Hjorth
Suppleant: Daniel Hjorth
Ena Borchseniusens legat (1 repræsentant + 1 suppleant)
Ingen stiller op. Ingen valgt, der henvises til ekstraordinær generalforsamling.
Dyrlæge W. Lænkholms rejselegat (2 medlemmer heraf vælges, 1 for 2 år)
Cecilie Mikkelsen stiller op. Vælges enstemmigt.

12. Eventuelt 21.45 – 22.00
SUNDråds puljen har ansøgningsfrist d. 21. oktober – man kan søge penge – der er
mange der skal deles ud!
SUND rådets generalforsamling er d. 22. oktober – kom gerne, det er på Panum i
Maersktårnet.
KRUUSE – kom med i udvalget! Det er åbent og deler veterinære artikler ud til folk der
skal ud og rejse, kan få artikler til alt man skal bruge. Find deres mail på hjemmesiden
eller skriv til Camilla Højris Hansen.
Årgang 18 er ved at lave en forening – det er ikke fagligt, men er en spilforening med
alle mulige forskellige spil. Skriv til Helena Klamer ved interesse.
Kittelkortudvalg – vil man være med til at revidere det der er, er man velkommen, og
skal blot skrive til Patrick Duncan eller Camilla Kallehauge.
IVSA har rejseaften d. 24. oktober med oplæg om rejser i Afrika, kvægpraktik,
alternativ differentiering, der kommer snacks og mad. GF d. 22. november. 9 poster i
IVSAs bestyrelse. Alle VMF medlemmer er medlem af IVSA – kom gerne selvom I ikke
vil stille op! Der er gløgg og æbleskiver as usual!
CALIS – tværfaglig forening, der er mange fra de ældre årgange med til at arrangere, og
de søger nogle fra de yngre årgange. Laver symposium 1 gang om året, og mødes 1
gang om måneden – find dem på Facebook!
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