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

RSV-møde

RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Onsdag d. 28/04/21 17:15 Over Zoom
Tilstede:
Referent: Caroline Hindborg
1. Formalia – 17.30
▪ Godkendelse af dagsorden:
▪ Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde:
2. Sekretariatet informerer – 17.30 – 18.00
Formanden
EAEVE → er udsat til september. De har stadig brug for studerende til at rejse ud til at akkreditere
andre universiteter.
Uddannelsesevaluering → alle uddannelser evalueres løbende, og nu er det veterinær medicins tur.
Det minder om en mini-EAEVE. Der er et par studerende der skal deltage den 12. maj, og disse er
fundet.
Campusplan → der er en overordnet campusplan for hele KU, samt en for hver afdeling. KU’s plan er at
formindske den samlede kvadratmeter for KU. Der er nogle studerende med inde over.
Praktik → der har været en del bøvl med den praktik der er på kandidaten, men den er ved at komme
styr på det. Der mangler nogle småting, men ellers burde der være styr på det.
Rabatter → 15% på friluftsland, 10% på eventyrsport, 15% hos vestegnes hestebeslag, osv. Det står på
studmedvet.dk under medlemsfordele
NVM → fedt initiativ med fællestræning!
QS ranking → vi er blevet ranket som 7. bedste universitet i verden i forhold til vores uddannelse. Det
er vurderet ud fra forskningssiden, og ikke specifikt udfra studiets opbygning, men stadig super godt.
Vi er det bedst placeret ikke-engelsk talende universitet.
Godkendelse af regnskaber
▪

INPUT → INPUT blev ikke holdt sidste år grundet corona. Der blev holdt et par møder
inden sidste INPUT blev aflyst sidste år, så der er blevet brugt lidt fra budgettet der.
Der er en del overskud som er gået til VMF, derudover er der nu et buffer-beløb på ca.
20.000, som er en sikkerhed, inden de får indfundet flere penge. Dette er godkendt af
revisorne.
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▪

Galla → Der er ikke sket så meget, igen grundet corona. Der er kommet nogle penge
tilbage fra returnering af alkohol 2019, som er kommet ind i 2020 regnskabet. Dette er
også godkendt af revisorerne.

Ansøgning til kontor renovering → rådet er blevet renoveret. Malet, kommet nyt inventar, og vi vil i
sekretariatet gerne udbytte de gamle møbler med nye møbler. Derudover er der behov for et større
bord, samt skaffe hylder til udvalgte underudvalg, så de har deres egen plads. Sekretariatet kan ikke
længere opbevarer ting i mødelokale 1, så der skal skaffes mere opbevaring inde på rådet.
▪

Det er anslået til at koste ca. 17000 samlet, for de ændringer der laves på rådet, samt
de møbler de håber på at kunne købe ind.

▪

Kan RSV godkendes et budget på ca. 20000 til renovering af rådet? → Der er ingen
indvendinger, så det er godkendt.

Update fra DDD
DDD + pharma DK → DDD har oprettet samarbejde med Pharma DK, så de nu får et nyt
hovedkontor/sekretariat i samarbejde med Pharma DK. Kontoret flytter til CODAN huset ved søerne.
Vi ser frem til et godt samarbejde
Differentierings arrangement → 19. maj 17:30. Event ligger på Facebook. Man skal melde sig til. Alle er
velkomne, men det er primært til kandidat studerende
3. Update fra SUND og SVH
Der arbejdes med fastlæggelse af eksamen og undervisningsplan. Der arbejdes også på uddannelses
evaluering og der laves status på helhedsevaluering af campus.
4. Update fra Akademisk Råd
Næste møde finder sted tirsdag d. 4 maj, så der er intet nyt endnu.
5. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer
IKV → intet nyt siden sidst. Men de skal finde studerende til at indgå i campusplanerne
IVH → intet sket siden sidst, på nær nogle evalueringer.
IVSA → Der er stadig gang i fotokonkurrencen, hvor man kan vinde 2x500,- til Eventyrsport. Billedet
skal sendes enten til instagram IVSA eller til deres mail inden 1. maj.
-

Dogwash finder sted d. 13 maj i RenePoter i Søborg. I kan stadig melde jer som frivillige i FB
Dogwash 2021 gruppen, hvor I selv kan vælge tider

-

Vet uddannelse fylder 250 år i 2023, og de vil i den forbindelse gerne ligge IVSA kongressen i
Danmark. De er så småt gået i gang med planlægning af dette, da man skal vælges af den
overordnede IVSA kongress 1,5 år i forvejen.
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Event → der er Event 26. maj 17:30 omkring trivsel i praksis. Der kommer 4 dyrlæger/undervisere og
snakker. De vil fortælle om økonomiske aspekter, hvordan man undgår stress, compassion etik osv.
Ingen er uddannet i at rådgive mod stress, men de deler af deres egne erfaringer. Det bliver et online
event. Det er kun for VMF medlemmer, og der bliver tilbudt mad til de deltagende. Man tilmelder sig
på Facebook eventet.
- Der er event om Syringomyeli d. 27 maj m. dyrlæge Maria Søndergård. Det
foregår 17:30 og man skal melde sig til på eventet på facebook.
- Der er håb forude omkring små fysiske events, fx på Blå Planet eller Zoo.
- Har man gode ideer til events, må man hjertens gerne skrive til events email
vmfevent@studmedvet.dk eller på facebook.
6. Status yngste årgang ’20 → de er i gang med ren anatomi og fysiologi. De kan få lov til at
møde op til de praktiske øvelser, men ellers er de ikke meget tilbage på campus. Det er godt
godt på PBV, og de har haft en god oplevelser der. De har det godt og de glæder sig til 2. år
7. Up-coming fra øvrige årgangsrep.
Årgang ’19: De har lige afsluttet statistik og epidemiologi, og alt er gået fint. De er i gang med
mikrobiel fødevaresikkerhed dog fortsætter farmakologi. Der er en del forvirring omkring
afleveringer og mødetider til mikrobiel fødevaresikkerhed, men der er ved at komme styr på
det.
Årgang ’18: Det går fint. Er i gang med retsmedicin, og har lige færdiggjort BKT store dyr, samt
etologi og husdyravl. Dette er forløbet godt. Alle er i gang med bachelor projekt og spec pat
praktisk, og eksamener hele tiden. Men ellers sker der ikke så meget
Årgang ’17: Der er udskudt en del til sommerferien under rotation A. Det er blevet lettere at
finde praktikpladser nu, da de fleste klinikker er begyndt at åbne igen. Rotation C har det også
godt, men der er også nogle udskudte øvelser. Rotation B har lov til at komme på
besætningsbesøg, og der er lidt ændring i eksamener, men intet er aflyst indtil videre. På
rotation D går det også godt, og de regner med at kunne udføre øvelser i blok 4 og at det ikke
skal udsættes til sommeren.
Årgang ’16: Meget spredt, og ikke så meget kontakt. Der er en del som mangler Ålborg og
andre øvelser, så de er igang med først-til-mølle princip, hvilket ligger lidt pres på.
Eventuelt → husk der er refundering af mad på 60,- for takeaway. Sendes til
kasserer@studmedvet.dk. Der skal skrives registrerings nummer og kontonummer når man sender
mailen.
-

Medlemspuljen → den blev forlænget nogle uger, så der er kommet et par ansøgninger mere.
De mødes til uddeling d. 10 maj
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-

Salys hest → sidste dag i dag! Så endelig ind og indgiv den underviser du syntes, gør det super
godt. Hvis man sender en indstilling, er man med i lodtrækning om gavekort til kantinen og
VMF tasker. Der er link på VMFs hjemmeside studmedvet.dk.

-

Hurtigtestcenter i marmorhallen → det er selvtest, lynhurtigt, og uden kø! Åbent 7-15

-

Kontortid igen → Hver tirsdag 12:15-12:45

-

Kruuse udvalg → søg endelig, hvis I mangler materialer til øvelser eller andre sjove ting.
Lagerrummet er fyldt, så send endelig en ansøgning til kruuse@studmedvet.dk

-

Husk rabatter på Hills foder! → på klinikken på Frederiksberg er der rabatter. Der gælder
alle Hills produkter, og der er 50%. Man behøver ikke have klistermærke, men kan blot vise sin
sidste betaling til DDD.

Tak for i aften
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