
Den anden årsberetning for SydØstjyllands 
Dyrlægeforening året 2016 (26/4-16 til 25/4-17). 
 
Bestyrelsen har i år bestået af Bonnie Horne Møller (facebook ansvarlig), Ulla Torpe 
(sekretær), Lars Holst Pedersen (kasser) og Henrik Agerholm (formand).  
 
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder (26/4-16, 30/5-16, 15/11-16, 20/2-17, 8/3-17) og et 
revisormøde (28/3) 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 vi efterhånden har fået ryddet op i opgaverne efter sammenlægningen af de to 
tidligere foreninger. Alt er nu tilrettet og på plads. Vores sidste nye tiltag, Face Book 
siden, er også kommet ordentligt i drift og man kan nu se vores aktiviteter og tilmelde 
sig arrangementer derpå. Bestyrelsen har arbejdet hen imod at alle medlemmer skal 
have digital information i form af mail, og der er nu ikke længere nogen medlemmer 
som får vores information pr. brev. Dette har reduceret omkostningerne og ikke 
mindst gjort bestyrelsens arbejde lettere.  
 
Af aktiviteter ifht. DDD har bestyrelsen været repræsenteret til DDD´s 
generalforsamling i oktober af Bonnie. Her blev vores nye vedtægter vedtaget således 
at alle regional foreninger har samme regler og disse er lovlige ifht. konkurrencerådet 
mv. På denne Generalforsamling blev DDD´s nye struktur i øvrigt vedtaget. DDD`s 
formandsmøde i KBH for 2016 blev afholdt d.1/3-16 altså før sidste år 
generalforsamling og 2017 formandsmødet afholdes i morgen altså først efter vores 
generalforsamlings afholdelse. 
 
Af sociale og faglige arrangementer har vi afholdt følgende; 
 
26/4-16: Generalforsamling 2016 på Sandvad Kro og tur til den Genfundne Bro. 

16 deltagere. 
 
11/8-16: Gratis tur til Moesgård Museum for at se udstillingen Gladiatorerne – en 

levende fortælling om Colosseums aktiviteter og kampene mellem dyr og 
gladiatorer samt ikke mindst, hvordan sværd derfra er endt i muld på 
vores egn. 35 deltagende.  

 
05/9-16: Dialogmøde hos Fødevarestyrelsen i deres nye lokaler i Vejen. Sammen 

med andre dyrlægeforeninger i regionen. Fødevarestyrelsen var vært ved 



et lettere traktement. Tak for det.  Ca. 100 dyrlæger i alt her af 30 fra 
SØD. 

 
20/1-17: Nytårskur på AAgaard Kro ved Egtved. Som sidste år med ledsager og al 

spisning og drikkelse betalt.  Fornøjeligt sammen vær med 
underholdnings indslag fra bestyrelsen men ikke mindst fra nogle af 
deltagerne.  Der blev læst elefantmuse fabel, gættet Quiz og 
veterinærinstrumenter og ikke mindst spillet den legendariske rafleleg 
samt sunget sange. Det blev igen en rigtig fin social aften med 58 
deltagere, som sad til bords efter parrets alder. Nytårskuren er igen blevet 
vurderet af bestyrelsen og fundet værdig til en gentagelse. 

 
20/2-17: Borrelia/Anaplasmose foredrag af Niels Henrik T. Lund. Et interessant og 

tilrettelagt foredrag om den kliniske problemstilling af sygdommene. Der 
var spisning før foredraget. 28 deltagere. 

 
25/4-17: Generalforsamling på Restaurant Remouladen på Vejle havn. En 

omvisning på den nye del af havnen med dertil nyskabende arkitektur før 
general forsamlingen og efterfølgende middag. 

 
 
 
Vi har i år været 143 medlemmer mod 154 sidste år. Vi har altså mistet medlemmer i 
det forgangne år. 
 
Medlemsantallet er fordelt som følger, () er sidste års antal: 
 
 72 (82) klinisk praksis 
 15 (20) fødevarestyrelsen 

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

36 (32) pensionister (gratister). 
 
Desværre er der generelt blevet færre medlemmer. Helt nøjagtig 11, hvilket svarer til 
ca. 8%. Mere ærgerligt er det, at vi har mistet nogle af de aktive dyrlæger. Vi har 
mistet medlemmer i næsten samtlige forskellige arbejds-sektioner. Der er til gengæld 
blevet flere pensionister, men dette er også betænkeligt pga. af at disse medlemmer er 
gratister. 



Vi har arbejdet med at få vendt denne udvikling og har i år søsat et projekt, hvor unge 
medlemmer af foreningen mødes til middag med andre unge dyrlæger, som ikke er 
medlem. Foreningen er vært ved et lettere traktement og håber at vores unge 
ambassadører kan tiltrække andre unge dyrlæger til foreningen. Det får vi først svar 
på næste år. 
 
Vi finder i bestyrelsen at økonomien i foreningen er sund ifølge de fremlagte 
regnskaber. Vi har i 2016 brugt færre penge end vi har fået ind i kontingent. Vi har en 
formue før generalforsamlingen d.d. på 167492 kr. Vi har i tidligere år i bestyrelsen 
diskuteret, hvor stor en formue vi skal have for at drive foreningen, og vi foreslog 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. Hvis 
udgivelsen ikke udkommer senest om 1 år fra d.d. bortfalder hensættelsen. Vores 
formue ligger altså nogenlunde i det leje vi har tilrådet. Endvidere skal det bemærkes 
det på generalforsamlingen forrige år blev bestemt, at de tidligere fonde og legater 
skulle nedlægges, hvilket bestyrelsen har arbejdet på og nu endeligt fået totalt 
effektueret. Pengene fra fondene, der er båndlagt, har vi fået overdraget til 
Dyrlægernes understøttelsesforening under DDD som beskrevet i regnskaberne. 
 
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. Får vi ikke det, bliver det til en ren pensionistklub uden 
midler. Det er der for så vidt ikke noget forkert i men så skal foreningens økonomi 
revurderes og evt. ændres. 
Der er heldigvis blandt foreningens medlemmer 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.  
 
Med håb om en lys fremtid for SydØstjyllands Dyrlægeforening. 
 
På bestyrelsens vegne, 
Henrik Agerholm, 
Formand. 
 


