
Den tredje årsberetning for SydØstjyllands 
Dyrlægeforening året 2017 (25/4-17-10/4-2018). 
 
Bestyrelsen har igen bestået af Bonnie Horne Møller (Facebook ansvarlig, 
2.sekretær), Ulla Torpe (1.sekretær), Lars Holst Pedersen (kasser) og Henrik 
Agerholm (formand).  
 
Vi har kun afholdt 2 bestyrelsesmøder (29/8-17 og 26/2-18) og et revisormøde (9/3-
18) i løbet af året. Vi har i år i stedet valgt at korrespondere meget på mail vedr. vores 
arrangementer. Referaterne fra bestyrelsesmøderne findes i protokollen og på DDD´s 
hjemmeside under vores lokalforenings side. På vores DDD-hjemmeside og på vores 
Facebook side findes endvidere information om de af foreningen afholdte 
møder/arrangementer.  
 
Tak til bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde gennem året, hvor alle har deltaget og 
gjort bestyrelsesarbejdet overkommeligt. Bestyrelsen har ligesom sidste år arbejdet 
hen imod at alle medlemmer kun får digital information i form af mail, og der er nu 
ikke længere nogle medlemmer som får vores information pr. brev. Dette har 
reduceret omkostningerne og ikke mindst gjort bestyrelsens arbejde lettere.  
 
Bestyrelsen var desværre forhindret i at deltage i DDD´s sidste generalforsamling i 
Vingsted i oktober 2017. Formanden deltog til gengæld i april 2017 i 
regionalformandsmødet i DDD, hvor DDD´s formand Karsten Jensen oplyste om den 
nye DDD struktur. Det kan i den forbindelse oplyses, at det var ved dette 
formandsmøde forrige år, at regionalformændene fælles opponerede mod DDD´s 
forslag om at nedlægge regionalforeningerne, hvilket blev taget til efterretning. I år 
udvekslede de regionale formænd igen erfaringer internt fra regionalforeningerne 
blandt andet med hensyn til arrangementer og aktiviteter. Det årlige 
regionalformandsmøde er derfor på alle måder værd at møde op til og bibeholde. 
 
Af sociale og faglige arrangementer har vi afholdt følgende; 
 
25/4-17: Generalforsamling for 2016 på restaurant Remouladen i Vejle havn. 

Arne Mølgaard fra Direktionssekretariatet i Vejle fortalte om planerne 
med Vejle havn og bød på en rundvisning.  Der var 29 deltagere (året før 
15) og desværre for lidt mad! 

 
17/9-17: Gratis familietur til Mandø i Vadehavet med naturvejleder, traktorvogn 

og indgang på Vadehavsmusset i strålende sol og lun sensommer vejr. 
Alle havde madpakker med som blev nydt i den frie natur. 40 deltagende. 



11/10-17: Cancer møde med fokus på årsagen bag kræft ved certificeret onkolog 
Steen Engermann fra Anicura, Århus Dyrehospital. 22 deltagende. 

 
 
26/10-17: Dialogmøde hos Fødevarestyrelsen i Vejen sammen med andre regionale 

dyrlægeforeninger. Fødevarestyrelsen var vært ved et lettere traktement. 
Tak for det.  Deltagerantal ikke oplyst. 

 
12/1-17: Nytårskur på Horsens Statsfængsel med ledsager.  

Vi var 55 indsatte og fik først en beskrivelse af fængslets historie og 
dernæst en rundvisning i flugtkongen Carl August Lorentsens celle og 
flugtvej gennem undergrunden. En meget spændende oplevelse der kan 
anbefales. Herefter nød vi en god middag i forsamlingssalen med festlige 
indslag fra medlemmerne og bestyrelsen samt den obligatoriske rafle-leg. 
En meget fornøjelig og hyggelig aften med kollegaer og deres pårørende. 
Alle de indsatte fik udgangstilladelse. Maden blev betalt af foreningen 
men drikkevarer skulle deltagerne selv betale. 

 
10/4-18: Generalforsamling på Hansenberg, Kolding med rundvisning på 

veterinærsygeplejerske skolen. 
 
Desværre blev det årlige stormødet med regionalforeningerne på Fyn, i Sønderjylland 
og Ribe ikke til noget. Ribe som skulle være tovholder på mødet fik ikke arrangeret 
det trods vores forenings forslag til møde om økologi eller invasive dyrearter i 
Danmark. Vi har fra vores forening gjort, hvad vi kunne for at mødet skulle blive til 
noget. Alle foreninger arbejder i stedet nu på, at et stor møde vil blive arrangeret i det 
nye år.  
 
Vi har i år været 143 medlemmer hvilket er det præcis dette samme som sidste år. Vi 
har fået 4 nye unge medlemmer og 1 ungt medlem har udmeldt sig ud. Herudover har 
vi mistet 3 andre medlemmer dels ved udmeldelse og dels ved naturlig afgang.   
 
Medlemsantallet er fordelt som følger, () er sidste års antal: 
 
 73 (72) klinisk praksis 
  Hest 6, svin 6, kvæg 3, mink 1, blandet praksis 22, smådyr 35.  
 14 (15) fødevarestyrelsen 

7   (7)   kødkontrol 
 2   (6)   laboratorie 
 3   (3)   undervisning 
 5   (2)   medicinalindustrien  



37 (36) pensionister (gratister) 
2   (3)  ledig. 
Antallet af medlemmer som er kontingentfri (pensionister/ledige) udgør 

27% af foreningens medlemmer, hvilket bestyrelsen på tidligere generalforsamlinger 
har udtryk bekymring omkring.  
Vi har derfor arbejdet med at få flere unge medlemmer og har i det forgangne år søsat 
projektet, hvor unge medlemmer af foreningen mødes til middag med andre unge 
dyrlæger, som ikke er medlem. Foreningen har været vært ved et lettere traktement 
og håbede på den måde at vores unge ambassadører kunne tiltrække andre unge 
dyrlæger til foreningen. Det har heldigvis også vist sig, at det kunne lade sig gøre, og 
vi fik 4 nye medlemmer i den forbindelse. Tak til Cilie Kærgaard Hansen fra 
Tvingstrup for hendes indsats som foreningens første unge-ambassadør. Vi fortsætter 
projektet i 2018. 
 
Vi finder i bestyrelsen at økonomien i foreningen stadig er sund ifølge de fremlagte 
regnskaber. Vi har i 2017 med vilje brugt flere penge end vi har fået ind i kontingent, 
hvilket blev bestemt at vi skulle på sidste års generalforsamling. Vi har en formue pr 
d.9/12-2017 på 199067,71 kr. hvorfra udgifterne til nytårskuren ca. 36000 kr. og 
generalforsamlingen ca. 15000 kr. skal fratrækkes, hvilket betyder, at vi pt. har en 
formue på ca. 150000 kr. når alt er betalt. Bestyrelsen har tidligere år informeret om, 
hvor stor en formue vi anbefaler vi skal have for at drive foreningen, og vi har 
foreslået et beløb på 120-140000 kroner. Af vores formue skal vi huske, at der 
tidligere år har været henlagt 15000 kr. til udgivelse og tryk af Horsens og Omegns 
Dyrlægeforeningens historie. Da udgivelsen ikke er udkommet i dette regnskabsår 
bortfalder hensættelsen. Vores formue ligger pt. stadig lidt over det leje vi har 
tilrådet, men det er jo et positivt problem. For regnskabsåret 2018 budgetter vi med et 
underskud på ca. 28.000 kr., så vi forventer at have en formue på ca. 170.000 kr. ved 
årets udgang og herfra skal også trækkes udgifterne til nytårskuren og 
generalforsamlingen, hvilket betyder at vi formentlig næste år rammer vores 
anbefalede formue. 
 
Med henblik på foreningens fremtid vurderer vi i bestyrelsen, at der som i de tidligere 
mindre foreninger, skal arbejdes intenst på at få foreningen til at overleve ved at få 
nye unge medlemmer. 
Der er heldigvis blandt foreningens medlemmer stadig en lyst og vilje til at møde 
hinanden, og vi håber dette kan smitte af på ikke medlemmer, der hører om vores 
forening og aktivitet. 
 
Bestyrelsen mener at aktivitetsniveauet, som det har været siden foreningens 
grundlæggelse for 3 år siden er på sin plads med 2 sociale, 2 bredt faglige og et 
stormøde (med de andre regionale foreninger) samt en generalforsamlingen med 



udflugtsformål. Grundet medlemmernes forskellige arbejdsområder har vi valgt ikke 
at lave målrettede møder. Det lader vi andre kursusvirksomheder varetage og der er et 
kæmpe udvalg, som vi ikke ønsker at konkurrere med. 
 
Med håb om stadig en lys fremtid for SydØstjyllands Dyrlægeforening. 
 
På bestyrelsens vegne, 
Henrik Agerholm, 
Formand. 


