
Den første årsberetning for SydØstjyllands 
Dyrlægeforening året 2015 (22/4-15 til 26/4-16). 
 
Pr. d 22/4-2015 blev Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns 
Dyrlægeforening lagt sammen grundet den generel udvikling inden for vores erhverv 
med specialisering og tiltagende udbud af kurser og deraf følgende svigtende 
tilhørsforhold og opbakning til møder i lokalforeningerne. Sammenlægningen skete 
på den første generalforsamling afholdt samme dag på Hotel Vejle Fjord i strålende 
forårssol og med et fantastisk fremmøde med omkring 80 medlemmer. En rigtig god 
start for en ny forening, der fra gammel tid faktisk kan betegnes som en genforening. 
 
Bestyrelsen har i år bestået af Carina Dahl (sekretær), Ulla Torpe (koordinator), Lars 
Holst Pedersen (kasser) og Henrik Agerholm (formand).  
 
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder og et revisormøde i løbet af året. Herudover har vi 
internt haft mail-korrespondancer vedr. diverse arrangementer. Referat fra samtlige 
bestyrelsesmøder findes i protokollen og på DDD´s hjemmeside under vores 
lokalforenings side. 
 
Tak til bestyrelsesmedlemmer for en hyggelig stemning og god fælles arbejdsmoral, 
hvor der har været flere gøremål i forbindelse med sammenlægningen som f.eks. 
kontooprydning, fuldmagter, hjemmeside information rettelse mv. Alt er nu tilrettet 
og på plads. Vores sidste nye tiltag, en Face Book side, er nu også kommet i drift og 
der vil i det kommende år blive aktivitet derpå. Bestyrelsen arbejder hen imod at alle 
medlemmer skal have digital information i form af mail, således at gammeldags 
breve kun sjældent sendes ud. Dette er for at reducere omkostningerne og ikke mindst 
gøre bestyrelsens arbejde lettere. 
 
Af aktiviteter ud ad til har formanden deltaget i DDD`s formandsmøde i KBH d. 1/3 
2016. Desværre havde ingen fra bestyrelsen mulighed for at deltage i DDD´s 
generalforsamling i Vingsted i oktober 15. 
 
Af sociale og faglige arrangementer har vi afholdt følgende; 
 
Juni-15: Cykeltur til Bindeballe Købmandsgård. Aflyst pga. kun 8 tilmeldte. 
 
Sept.-15: Dialogmøde hos Fødevarestyrelsen i Vejle sammen med andre 

dyrlægeforeninger i regionen. Fødevarestyrelsen var vært ved et lettere 
traktement. Tak for det.  Ca. 100 dyrlæger i alt her af ca. 25 fra SØD. 

 



Nov.-15: Peter Sandøe foredrag med etiske dilemmaer i forbindelse med aflivning. 
 Gratis let traktement og drikkelse. Ca. 30 deltagere. 
 
 
Jan.-16: Nytårskur på Børkop Vandmølle med ledsager og alt spisning og 

drikkelse betalt. Ny tradition forsøgt indført, hvor gratis god mad og 
drikkelse, fornøjeligt sammen vær med underholdnings indslag fra hver 
deltager skal være trækplaster. Det blev en rigtig fin aften med 50 
deltagere, hvor alle lærte hinanden bedre at kende. Nytårskuren er blevet 
vurderet af bestyrelsen og fundet værdi til en tradition. Der ønskes dog 
flere underholdnings indslag fra de deltagende næste år og det kan 
komme på tale at ændre deltagerbetalingen.  

 
April: Planlagt stor regional møde med Fyn, Ribe og Sønderjysk 

Dyrlægeforening omkring stress med foredrag af sygeplejerske Lisbeth 
Pedersen. Finder sted efter generalforsamlingen nemlig d. 28/4-16.  

 
26.April 16:Generalforsamling på Sandvad Kro men inspektion og foredrag om den 

Genfundne bro. 
 
 
 
Vi har i år været 154 medlemmer. Vi har ikke mistet medlemmer i forbindelse med 
sammenlægningen. Foreningen har nu en størrelse, hvor fremmødet til diverse 
arrangementer er acceptabelt. 
 
Medlemsantallet er fordelt som følger: 
 
 81 klinisk praksis 
 20 fødevarestyrelsen 

8   kødkontrol 
 5   laboratorie 
 3   undervisning 
 3   privat 
 2   medicinalindustrien  

32 pensionister (gratister). 
 
 
Vi finder i bestyrelsen at økonomien i foreningen er sund ifølge de fremlagte 
regnskaber. Dette første år efter sammenlægningen bærer præg af at regnskaberne har 
været forskudte og dermed ikke retningsgivende for et normalt regnskabsår. 



SydØstjyllands Dyrlægeforening har f.eks. betalt udgifterne til de afsluttende 
generalforsamlinger sidste år i de to tidligere og nu nedlagte foreninger og den 
stiftende generalforsamling. Arrangementerne i 2016 vil først komme med i 
regnskabet næste år. Trods den forskudte regnskabsperiode finder vi, at vi har en 
formue, der er stor nok til at drive foreningen i fremtiden. Vi har i bestyrelsen 
diskuteret, hvor stor vores formue fremover skal være, og vi vil foreslå et beløb på 
120-140000 kroner. Af vores formue skal vi huske at der er henlagt 15000 kr. til 
udgivelse og tryk af Horsens og Omegns Dyrlægeforeningens historie, som tidligere 
formand og æresmedlem af Horsens og Omegns Dyrlægeforening Tage Agerholm 
har givet tilsagn om at forestå. Hvis udgivelsen ikke udkommer senest om 2 år fra 
d.d. bortfalder hensættelsen. Endvidere skal det bemærkes det på 
generalforsamlingen sidste år blev bestemt, at de tidligere fonde og legat uddelinger 
skal nedlægges, hvilket bestyrelsen har arbejdet på, men endnu ikke totalt fået 
effektueret pga. bureaukratiske forhindringer. Der vil ikke mere forekomme 
uddelinger fra disse fonde og legater. Pengene fra fondene, der er båndlagt, har vi 
ansøgt det offentlige om at få overdraget til Dyrlægernes understøttelsesforening 
under DDD. 
 
Med henblik på foreningens fremtid vurderer vi i bestyrelsen, at sammenlægningen 
har været rigtig ikke mindst pga. at størrelsen nu er passende, at der er en lyst og vilje 
til at møde kollegaer i dette nye regi, og at der dermed er god basis for en fremtidig 
overlevelse af foreningen. Til formandsmødet i DDD d. 1/3 2016 blev det af 
hovedbestyrelsen orienteret om, at man arbejder på en ny DDD struktur, hvor båndet 
mellem regionalforeningerne og DDD evt. kan blive ændret i fremtiden.  Til at 
modstå dette, står vi nu stærkere end før. 
  
Med håb om en lys fremtid for SydØstjyllands Dyrlægeforening. 
 
På bestyrelsens vegne, 
Henrik Agerholm, 
Formand. 
 


