
  

Referat fra SØD bestyrelsesmøde onsdag d. 26.09.2015 

  

Tilstede: Lars, Ulla, Henrik og Carina 

  

Sted: Hos Ulla i Rødding til dejlig mad! 

  

Godkendelse af sidste referat: Godkendt! Carina leder efter protokol og skaffer et USB stik.  

Det har ikke været så let at finde en protokol. Leder stadig.  

  

Referater på hjemmeside m.v.: Henrik sender videre ind til DDD, der er behjælpelig med at få det 
på hjemmesiden. Der er nye billeder af bestyrelsen på hjemmesiden. Facebook overvejet – god 
platform. Henrik kontakter DDD for opstart og Lars vil gerne stå for det. De opdaterede maillister 
er under udarbejdelse og bliver sendt rundt til bestyrelsen når de er klar. Vedtægter lægges på 
DDDs hjemmeside.  

  

Kassér-info: Lars har snakket med Danske Bank og har fået et hav af papirer. Kontoen koster 300,- 
årligt. Foreningens vedtægter skal til banken. Henrik sender dem til Lars, der sender dem til banken. 
Dankort i Lars' navn. Fuldmagt til Henrik og Lars. Der skal bruges kopi af pas/kørekort og 
sygesikring til fuldmagt.  

  

Roderiet med kontingent – dobbeltbetalting til hhv ny og gammel lokalforening er rettet til.  

  

Fonde afventer... 

  

Finn Oles støtteforening forsvinder.  

  



Aktiviteter:  

  

Fødevarestyrelsen i september: Tilmelding unødvendig. Forventer 40-50 stk. Sønderjylland og 
Esbjerg kommer også.  

  

Peter Sandø: Onsdag d. 25. november. Evt. etik ved aflivning, To Kill or not to Kill, Behandling 
versus aflivning. Henrik bestiller Hedegården + mad. Spise kl. 18-19. Foredrag fra kl. 19.  

  

Stormøde i februar 2016: Afventer Fyn – Henrik kontakter Steffen fra Fyns Dyrlægeforening.  

  

Nytårskur: Julefrokost erstattet med nytårskur – for at prøve noget andet. 15.01.2016. Ulla kigger 
efter et egnet sted. Aagaard, Børkop, Hedegaarden (tapas), Remuladen, Skyttehuset i Vejle. 
Forventer ca. 50 stk ud fra tidligere erfaringer i de to gamle foreninger. Facebook kan benyttes til at 
arrangere fælleskørsel.  

  

Revisormøde: Tirsdag d. 16. februar 2016. Spise ude. 

  

Generalforsamling: Tirsdag d. 5. april 2016. Trækplaster? Det har været benyttet i 
VejleAmtsDyrlægeforening. Blue Horse? Tirsbæk Gods – gåtur? Botanisk Have i Kolding? 
Vingsted Historisk? Horsens Statsfængel? Hatting KS? (Carinas HJ kender direktøren i Hatting KS 
– kan muligvis arrangere en kontakt).  

  

Der skal sendes ud ang. dato, tid og sted senest d. 26.01.2016.  

  

Sommerudflugt til Moesgård 2016: Maj/juni. 

  

Næste møde: I forbindelse med næste arrangement, kan vi samle tråde sammen.  

  



Evt.: Lars nævnte at der kan fås rabat på nogle steder – skal kunne ses på DDDs hjemmeside.  

  

  

Mvh og på foreningens vejne 

Carina Dahl Tellerup 
 


