
Referat af første bestyrelsesmøde i SØD 3. juni 2015 
 
 
Første møde efter nedlæggelsen af Horsens og Omegns Dyrlægeforening og Vejle Amts 
Dyrlægeforening og herefter dannelse af SydØstjyllands Dyrlægeforening. 
 
Deltagere: Henrik Agerholm (formand), Lars Holst Pedersen (kassér), Ulla Torpe og Carina Dahl 
Tellerup (sekretær) 
 
Sted: Hos Lars i Vejle 
 
Den gamle Vejle forening havde et par fonde, hvorfra der blev uddelt til værdigt trængende.Vi vil 
gerne nedlægge disse fonde. Finn Ole fra Vejle passer en fond og ved en del om dette. Lars tager 
kontakt til ham eller DDD for at finde ud af om de kan opsiges, hvordan det skal gøres, hvor skal 
pengene hen. Pengene er muligvis bundet og kan nok ikke føres tilbage til SØD. Vejle har givet 
100,- om året pr. medlem via kontingentet til disse fonde. 
 
Carina har fået en medlemsliste over SØD fra DDD. Denne sendes rundt til alle 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Der er stadig få medlemmer, der ikke figurerer med en mail-liste. Der vil blive sendt en mail og 
brev rundt, hvor der oplyses, at der fremover udelukkende vil blive sendt ud via mail. Der skal 
bedes om kvittering for modtaget mail. Der er nogle der kommer retur. 
 
Arrangementer i SØD skal også kunne ses på DDD's hjemmeside, under lokalforeninger. 
Det er lidt omstændigt at få det ind på hjemmesiden. DDD (Pia Rindom) kan evt. være behjælpelig 
med dette. Henrik undersøger dette – om DDD's side kan blvie lettere at anvende. 
 
Carina køber en ny protokol og et USB stik således, at vi let kan overdrage foreningens data og 
materialer. 
 
Der skal skrives i protokollen at Tage Agerholm har de gamle papirer og sager fra Horsens. Siamak 
Glaring har en del af de gamle Vejle-ting og Lars Holst Pedersen har nogle af regnskaberne. 
 
Der var kassérmøde d. 26. maj 2015. Her mødtes nye og gamle kassérer fra hhv gamle Horsens og 
Vejle foreninger og Lars fik overdraget kassebøger, regnskaber etc. HODs penge blev overført til 
Vejles konto i Danske Bank, Faaborg. Det undersøges om SØD kan overtage den gamle konto med 
nyt navn. Evt. flytte til Danske Bank i Vejle for nemheds skyld. 
78.000,- fra Vejle. 90.000,- fra Horsens - heraf 15.000 båndlagt til Tage til at lave et skrift over 
Horsens og Omegns Dyrlægeforening. Aftalt at hvis Vejle vil lave et tilsvarende skrift om VAD, så 
kan de selvfølgelig også få 15.000 til at få dette udført. Pengene er sat til side til dette i en 3-årig 
periode. 
 
Vejlefjord ha fået 23.000 for generalforsamlingen. 
 
Dvs at der ca. står 157.000,- på kontoen (incl. 1 x kontingent – faktisk dobbeltkontingent, da der er 
indkrævet for både SØD og den gamle forening, man var medlem af. Dette rettes til ved næste 
indbetalingsperiode. 
 
Ca. 153 medlemmer, heraf 32 pensionister. 
 
Lars har næsten styr på fuldmagter. Dorte har fuldmagt til Vejle. Lise har overdraget. 



Kontingent 200,- 
 
Pensionister er gratis – de betaler dog noget til DDD, hvis de vil modtaget DVT. 
 
Ulla fortæller, at der er sparsomt med tilmeldinger til sommerudflugt til Bindeballe Købmandsgård. 
Turen er i fare for aflysning. Ulla beslutter om det afholdes eller ej. En reminder på turen sendes ud. 
 
Nye fotos af bestyrelsen til DDD's hjemmeside er taget. 
 
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Dvs i 2015 fra SØDs oprettelse til nytår. 
 
Hvor mange møder skal vi have i bestyrelsen? Vejle plejede at have ét om året – resten af 
kommunikationen foregik via mail. I Horsens var der ca. tre møder om året. 
 
Vejles revisormøde var kun mellem kassér og revisorer på skift hjemme hos hinanden. 
 
Vejle har haft et mindre honorar til bestyrelsesmedlemmer. I Horsens har vi spist ude i ny og næ i 
forbindelse med vores  møder. Benzin/transport godtgørelse og lidt spisen ude lyder som en god 
mellemvej. 
 
Aftalt 2 årlige møder samt et revisormøde i februar, og et lille møde efter GF – for at samle tråde. 
 
Møde aftalt d. 26. august 2015 kl. 18.30 hos Ulla med mad. Hun arrangerer et måltid. Søndergyden 
9, 6330 Rødding. 
 
Skal vi have et ”stamsted” - et sted, hvor vi er kendte og kan få gode priser til arrangementer. 
Hedegården i Vejle – f.eks. 
 
Fremtidige arrangementer: 
 
Opdateringsmøde ved Fødevarestyrelsen – fx i september. 
Lars vil gerne være tovholder. Emner kunne være den klovkampagne der kører nu, flokbehandling 
af svin i efteråret, pattegrisekampagne, hunde – ulovlig hundehandel. 
 
Første fredag i december. Julefrokost. Børkop? Signatur? Hedegården? Aagaard Kro mellem 
Kolding og Vejle? Skal nok være tæt på Vejle. Prøver Hedegården – ca. halvdelen betalt af 
foreningen, den anden halvdel brugerbetalt. Tapas julemenu er god siger Lars. 
 
November 2015. Etik. Kan vi få Peter Sandøe? Kemo, amputation, euthanasi, rimeligt dyreliv, 
fremtidens etiske udfordring. 
 
Stormøde i februar – emne??? Overvej gode emner! 
 
Generalforsamling i april. 
 
Socialt møde sommer 2016 – maj/juni. F.eks. Moesgaard eller Æbleø (godt fugleliv – dog langt at 
gå, tidevand) 
 
Emne til et møde kunne være – hvad rør sig? Byd ind med hvad du ved om interessante emner. 
Hvad nørkler du med? 
 
Henrik har en liste med mange gode emner til møder. 



F.eks. Niels Henrik Lund – flåtbårne sygdomme – evt også som zoonose. 
Blue Horse  - socialt arrangement? 
 
Skal vi på Facebook?? 
 
Henrik:  21621614 
  agerholm@email.dk 
 
Lars:  23880590 
  larsholstpedersen@gmail.com 
 
Ulla:  23355035 
  ulla@torpe.dk 
  
Carina:  51333885 
  carina@krogsbaek.com  
 


