
o Referat af bestyrelsesmøde d. 11. juni på Henriks båd ”Søs” i Lillebælt 
o Tilstede: Henrik Agerholm, Lars, Bonnie, Henrik Korsholm, Kjeld, Cecilie, Nicoline og Ulla 

Stor Tak til Henrik for at tage os med ud under broerne og se masser af dyreliv i bæltet.  

o Dagsorden til Bestyrelsesmødet: 
 

o Præsentation af fremmødte 
o Præsentationsrunde hvor alle giver en kort introduktion af sig selv 

o Referent 
o Ulla melder sig selv 

o Godkendelse af referat fra GF 
o Referatet godkendes og ligges til underskrift til næste møde til protokollen. 
o Henrik sender beretningen til Ulla så den også kommer i og Lars sender regnskab og budget 

til Ulla 
o Møde med andre foreninger 

o Der er stor opbakning til at vi fortsætter med vores stormøder med hhv Ribe, Sdr. jylland, 
Fyn og os. Tillige ønsker vi at invitere hinanden til vores faglige arrangementer – ikke de 
sociale. Hvis det bliver en stor økonomisk belastning for den enkelte forening er det muligt 
at sende en regning til foreningen af deltagerne 

o Det er i denne sæson Ribe Amts dyrlægeforening der står som tovholder. Henrik tager 
kontakt igen til deres formand for at høre hvor langt processen er. Vi viderebringer forslag 
til mulige indlæg 
 Poul Hüttel – om demens 
 Zoonoser 
 Zoo ved Mads Bertelsen eller Carsten Grøndahl 

o Familiearrangement: Bridge Walking søndag d. 8. september 
o Henrik og Bonnie laver en invitation 
o Der er brigdewalking kl. 10 og 10.15 i 2 hold af 20. Vi vurdere om vi skal/kan booke yderlig 

når tilmeldingerne render ind. Der bookes en måned før d. 8. august. Først til mølle gælder  
o Børnene som ikke kan gå med kan lege på legepladsen 
o Andre der ikke har mulighed for at gå med kan se udstillingen på Clay keramikmuseum 
o Der afsluttes med frokost på Kongebrogaarden 

o Fagligt møde efterår 19 
o Ideer:  

 Givskud 
 Smitsomme sygdomme – whats new/klimaændringer påvirkning 
 Beredskab i fødevarestyrelsen 
 Hvor meget belaster dyrlæger miljøet 

• CO2 og dyrene 
 Katteadfærd 
 Repro 
 Idexx 
 Heidi Enemark og Stig Tamsborg – flåtbårne sygdomme 
 Zoonoser (Ulla tjekker mulige indlægsholdere 
 Ny sundhedslov 

o  
o Stormøde 19 – Se punkt 4 
o Øk.  



o Lars gennemgår hvad der er budgetteret med for året og hvad vi indtil nu har brugt. Det 
erkendes at mødet i September med Brigdewalking kan blive et forholdsvist dyrt møde 
men der er en accept af at bruge pengene 

o Næste møde 
o Det aftales at mødes på Munkebjerg d. 8. oktober 

 
o Eventuel 

o Under mødet snakkes der af flere omgange hvordan om 
 Hvordan vi får nye medlemmer  
 og hvordan vi får vores medlemmer med til møderne 

o Der gives følgende forslag 
 ”Unge-aften”. Cecilie og Nicoline (som tovholder) tager i løbet af efteråret kontakt 

til dem i deres netværk som har lyst til at høre mere om forening. Der inviteres ud 
på god mad og en hyggelig aften. De forsøger via deres netværk at ”opdrive” flest 
mulige. Når arrangementet ligger fast sendes det også ud til alle vores medlemmer 
hvis nogen skulle have fået en ny ung kollega  

o Der er andre gode ideer til at komme ud over kanten med vores arrangementer.  
 Sendes ud i DDD regi 
 Andre facebooksider 
 Huske at nævne til møderne at man skal tage sine kollegaer med 
 Rekrutering af en repræsentant i fødevarestyrelsen som kan reklamere for os 
 Spille på at vi kan og gør noget andet end andre foreninger 

• Familiearrangementer 
• Gratis Nytårskur – også for manden/konen 
• Mød dine venner i et fællesskab 

 Udsende et velkomstbrev til nye medlemmer 
• Hvem er vi 
• Hvad vil vi 
• Hvad laver vi 

 
Endnu engang tak til alle for en god aften 
Ulla 

 


