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Referat af MR-møde
Mandag d. 17. marts
1. Formalia
Dirigent: Søren Færgeman
Referent: Peter Dalsgaard
Referat: under pkt. 4 er det ikke Mette VP, men Mette K, der gerne vil med til AMEE.
Dagsorden: Der blev indført et nyt pkt. 2: AMEE, samt et nyt pkt. 7: Ålborg.
2. AMEE
Mette JN informerede om proceduren for at komme med til AMEE, hvordan det historisk set har
været Studienævnet (SN) der har fordelt MR’s pladser. Dette er dog overgået til MR, hvor
medlemmer af SN har førsteprioritet, derefter medlemmer af Akademisk Råd og efterfølgende
andre medlemmer.
Mette JN har anmodet Bjarne Møller Madsen om at få dette på skrift.
Vi har tidligere haft 3-4 MR-medlemmer af sted årligt til AMEE-konferencen, men i år vil vi gerne
have yderligere et eller to medlemmer med, grundet udarbejdningen af den nye studieordning. De 4
medlemmer af SN vil gerne med og andre MR-medlemmer skal søge om eventuelle yderligere
pladser hos FU med en mail til Peter senest 24.3 (som informeret på mail).
Mette JN står for at søge midler hos fakultetet og hører hvor mange vi kan komme af sted. FU
prioriterer blandt de indkomne ansøgninger hvem der skal have eventuelle ekstra pladser.
Da rejsen sponsoreres af fakultetet skal denne købes gennem VIA Travel, vores EAN-rejsebureau.
3. Nyt fra udvalg
FU – Vi vil gerne af med vores kasseapparat, da vi ikke bruger det mere og det fylder.
Akademisk Råd – Dekanen informerede og fakultetets økonomiske status m.m.
Varmestuen – Har flyttet bænke ud og afholdt foreningsbazar. Vintertutorerne har fået lov at holde
evalueringsfest da det ligger udenfor større eksamensperioder.
Studienævn – Taler om den nye studieordning, og vil gerne vente med at offentliggøre alt for
meget. Vi skal dog passe på med at den almene studerende følger det hele foregår over deres
hoveder. SN laver en høringsrunde hvor alle medicinstuderende er velkomne. Vi satser på at få
afholdt et temamøde i MR der omhandler den nye studieordning, forhåbentlig med inputs fra
Odense, Kbh, o.a.
Studenterrådet – intet nyt, men Danja og Peter vil gå til et møde hvis de får tid.
Faglig dag – Der var dejligt mange mennesker. Regnskabet kører fuldt gennem fakultetet nu.
Udvalget ønsker at få flere medlemmer og komme til at fungere som en arrangørgruppe med
erfaringer der videreføres fra år til år. Udvalget kan så ad hoc suppleres med relevante folk fra bl.a.
forskellige foreninger. IM har forespurgt om de kan komme ind over efterårets faglige dag. SATS
føler sig ramt, da SN’s kritik af faglig dag hovedsageligt har været rettet mod deres traumedag.
Tine W vil meget gerne være med i udvalget.
Årets underviser – Det gik godt.
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PRIT – Der manglede updatede brochurer til foreningsbazaren, udvalget vil gerne udfærdige nogle,
når de er færdige med deres hjemmesideprojekt eller når der kommer flere folk i udvalget. Tine W
vil meget gerne være med i udvalget.
Klinisk institut – intet nyt
UPU – intet nyt
Legatudvalget – Vil stadig gerne hjælpe med at uddele legater.
StudMedSamf – Der er kommet en Groupcare-gruppe, så vi ikke dobbeltbooker datoer. 28. juni er
der pamperfest – hvor der er mødepligt både lørdag og søndag.
VAB husudvalg – intet nyt.
4. Bøgerne på MR-kontoret
Bøgerne fylder og bliver aldrig udlånt. Christian er der kun 2 x 4 timer om ugen. Vi vil se om en
reklamekampagne kan hjælpe noget. Derudover vil FU forsøge at udvide biblioteket med relevant
litteratur som de forskellige forlag skal søges om.
5. Oprydning på MR-kontoret
Samme dag som fællesoprydning af Medicinerhuset rydder vi op på kontoret. Vi kan også rydde op
efter vores studieordningstemamøde.
Revyens ting skal væk!
Christian må meget gerne lave en liste over ting som han syntes kan laves om eller smides ud. FU
har fået bemyndigelse til at smide ting ud vi ikke bruger.
6. NMR – Nordisk medicinerråd.
D. 12. april er der møde. Forslag til dagsorden: Opfølgning på Core curriculum, basisuddannelse –
hvad mener/gør vi?, hvordan gør vi uddannelsen bedre? Ny Studieordning. Evt. med gæster som
Jan Greve.
Det ville være dejligt hvis Odense og Kbh. ville komme med godt og dårligt om deres
studieordninger, som vi kunne bruge som erfaringer i udfærdigelsen af vores.
7. Ålborg
Ole Thorlacius ønsker vores bud på hvordan man bedst udvælger de studerende der i fremtiden skal
læse den sidste del af studiet i Ålborg.
KOT har sagt nej til at lave en selvstændig tilmelding til Ålborgstudiet. Det bliver formentlig oplyst
i KOT at 25% af de studerende der kommer ind i Århus får 2½ år i Ålborg.
MR ønsker ikke at beslutte hvilke objektive kriterier de studerende skal fordeles efter, da dette kan
komme til at fremstå som om MR bakker op om planer der vil tvinge studerende til Ålborg.
MR vil dog meget gerne høre nærmere om hvad Dekanen, Studielederen og Ole Thorlacius har
tænkt sig angående udvælgelsen, samt hvornår i deres studieforløb de studerende får besked om
hvor de skal afslutte deres studium.
8. Evt.
Hepatitis B Vaccine – I samarbejde med FaDL vil et fælles udvalg arbejde for at få HBV til alle
medicinstuderende (i hvert fald i Århus). Andreas Glud melder sig i kampen og Ellen kontakter
Tine G, der sidder i udvalget for Klinisk Institut.
VAB-bibliotekarerne er trætte af kontakten til MR-kontoret. Der må ikke længere indbetales
penge på folks ”gamle” printkontoer. Christian må ikke sætte flere penge ind! Der skal henvises til
statsbibliotekets hjemmeside. Der skal sættes sedler med info op, PRIT undersøger sagen (Peter har
ansvaret).
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