
Referat af bestyrelsesmøde i SØD tirsdag d. 15. november 2016 på Hedegården i Vejle 

Tilstede; Henrik, Lars, Bonnie og Ulla 

149 Medlemmer – 4 færre end sidst 
 
Dagsorden: 
  

1) Referent 

a. Ulla  
2) Siden sidst 

a. Vi forsøger at få medlemslisten på facebook 
b. Referaterne kommer tillige på facebook 
c. Hyggeligt arrangement på Moesgård hvor de fremmødte havde en god aften 
d. Stort fremmøde ved dialogmødet i fødevarestyrelsen i Vejen – ca 60-70 hvoraf ca. 30 

dyrlæger fra SØD – invitation sendes direkte ud fra fødevarestyrelsen 
3) Godkendelse af sidste referat (vedhæftet) og diskussion/opsamling af punkterne. 

4) Referatet gennemgås og godkendes med følgende nedenstående bemærkninger til de 
kommende arrangementer 

5) Nytårskur 

a. Der er bestilt mad og drikke på Ågård kro fredag d. 20/1-17 
b. Et budget på 700 kr pr person blev aftalt 
c. Ulla sender en invitation ud inden 1/12 – denne lægges på facebook. Opfordring på til 

samkørsel 
d. Snak om opfordring til at lave et indslag: sang, tale, quiz 

6) Generalforsamling 

a. Der er bestilt plads på Remuladen i Vejle d. 25/4-17 kl. 19. 
b. Henrik har været i kontakt med en der rundviser på havnefronten og vi får ca 45-60 min 

tur inden generalforsamling 
c. Vi mødes 17.45 og kl 18 er der rundvisning. Ca 19 spiser vi på remouladen 
d. Der laves et punkt på mødet hvor det diskuteres hvorledes vi kan anvende nogle af 

vores midler. Forslag: 
i. Bidrag til faglige kurser/kongresser 
ii. Bidrag til foredragsholdere ved erfamøder 
iii. Bistand til gode ideer i branchen 
iv.  

7) Stormøde 

a. Det har været svært for Henrik at sætte gang i de andre regionalforeninger. Vi snakkede 
om muligheden for et møde om produktions-zoonoser. Henrik forslog Niels Henrik 
Tanning fra Gistrup til at tale om smådyrssiden. På produktionsdyrssiden kunne det 
være Heidi Enemark eller andre 

b. Vi forsøger at finde en dato i marts måned 
c. Sted er ikke besluttet – afhænger af hvor mange regionalforeninger der vil være med 

8) Evt: 

a. Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af stormødet 



b. Begravelse af medlemmer: Bårebuketter fra SØD sendes ved henvendelser til 
bestyrelsen 

c. Vores 2 mindeleget er blevet godkendt til ophævelse. Der underskrives i dag. Pengene 
overdrages til Understøttelsesforeningen af 1873 ved Finn Ole Madsen 

d. Flere forslag til vores idebank: 
i. Rundvisning Koldinghus afsluttes med hstorier på den Irske pop i Kolding samt 

lidt at spise og drikke 
ii. Horsens kunstmuseum med rundvisning af Bonnies søster der er 

museumsinspektør 
iii.  

   
153 medlemmer i foreningen 

Idebank fra tidligere 

o Sort sol ved grænsen 

o Den irske pop i Kolding – han skulle være festlig.  

o Søren Ernst: ko embryo transfer 

o Blue Horse 

o Alternative Karrierevalg 

 Christian Grøndahl, alternativ måde at bruge sin dyrlægeuddannelse på 

 Lars Novo 

 Mads Kjeldgård Hansen 

 Mads Bertelsen 

 Ideer: Kommunikation 

   Hollænderen: Bonnie finder navnet 

 Kristian Koltoft – vet focus 

 Ideer: Reproduktion  

 Søren Ernst, Katrine Kirkhoff, Inge Errebo Agerholm ‐ reagensglas behandling, Morten Rønn 

Petersen – Rigshospitalet. Marie Louise Grøndahl.  

 


