
Den fjerde årsberetning for SydØstjyllands 
Dyrlægeforening året 2018 (10/4-2018 – 10/4-2019). 
 
Bestyrelsen har igen bestået af Bonnie Horne Møller (Facebook ansvarlig, 
2.sekretær), Ulla Torpe (1.sekretær), Lars Holst Pedersen (kasser) og Henrik 
Agerholm (formand).  
 
Vi har i det forgangne år afholdt 2 bestyrelsesmøder (7/6-18 og 06/3-19) og et 
revisormøde (25/3-19). Vi har korrespondere på mail vedr. vores arrangementer og 
dette har fungeret godt. Referaterne fra bestyrelsesmøderne findes i protokollen og på 
DDD´s hjemmeside under vores lokalforenings side.  Endvidere står der nu på vores 
DDD-hjemmeside, hvem der er ansvarlig for opbevaring af protokollerne nye som 
gamle. På DDD-hjemmesiden og på vores Facebook side findes endvidere 
information om og billeder fra de af foreningen afholdte møder/arrangementer.  
 
Tak skal der igen lyde til bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde gennem året, 
hvor alle har deltaget og gjort bestyrelsesarbejdet overkommeligt og fornøjeligt.  
 
Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden til DDD´s nye generalforsamling i 
Nyborg i september 2018. Formanden deltog også i marts 2019 i 
regionalformandsmødet i DDD, hvor DDD´s formand Karsten Jensen informerede 
om DDD´s aktiviteter. Igen i år udvekslede de regionale formænd erfaringer internt 
fra regionalforeningerne blandt andet med hensyn til arrangementer og aktiviteter. Vi 
aftalte at vi hyppigere fremover skal invitere hinandens medlemmer til arrangementer 
mod betaling af mad og at stormødet mellem Fyn, Sønderjylland, Ribe og 
SydØstjyllands foreninger skal fortsætte. Det er aftalt at Ribe skal stå for det næste 
møde. Vi fik også aftalt at alle landets regionalforeninger indrykker en fælles 
annonce i Kanylen ved dimensions tid med oplysning på foreningerne for på den 
måde at hverve nye unge dyrlæger til foreningerne. Det årlige regionalformandsmøde 
er derfor på alle måder værd at møde frem til og bibeholde om end kun 50 % af 
foreningerne var repræsenteret. Næste år vil foreningerne blive bedt om at stille med 
mindst 1 person, hvilket indtil nu ikke har været præciseret.  
 
Af sociale og faglige arrangementer har vi afholdt følgende; 
 
10/4-18: Generalforsamling 2018 på veterinærsygeplejeskolen Hansenberg 
Kolding, hvor dyrlægerne/medlemmerne Ursula Poulsen, Dorthe Windeløv og Tom 
Jensen viste os rundt på skolen og i den dertil hørende zoologiske have. Vi begyndte 
med god 80`er mad (tarteletter, forloren hare og citronfromage) i kantinen, hvor der 
var mad nok til alle. Der var 30 deltagere (året før 29). 



 
16/9-18: Gratis familietur til Horsens Kunstmuseum, hvor bestyrelsesmedlem 

Bonnie´s søster museumsinspektør Julie Horne Møller viste os rundt på 
en inspirerende måde, hvor vi også kom bag om kulisserne. Vi spiste i 
restauranten. Der var 35 deltagende (året før 39). 

30/10-18: MR scanner møde i Horsens på klinikken MR.scanner.dk hvor vi fik 
indsigt i MR scanner teknikken og hvad den kan bruges til. Vi spise vores 
medbragte paprikagryde. Der var desværre kun 8 deltagere. 

 
 
 
18/1-18: Nytårskur på Trapholt Kunst museum med ledsager.  

Vi var 52 deltagere (56 sidste år). Vi begyndte med en rundvisning på 
museets interessante Kay Bojesen udstilling. Herefter nød vi en god 
middag i foyer-restauranten med festlige indslag fra medlemmerne og 
bestyrelsen samt den obligatoriske rafle-leg. En meget fornøjelig og 
hyggelig aften med kollegaer og deres pårørende. Akustikken var 
desværre ikke så god men maden og vinen smagte godt og blev i øvrigt 
betalt af foreningen. 

 
28/2-19: Stor møde med regionalforeningerne Fyn, Sønderjylland og Ribe på 

Scandic Kolding om ”Uønskede pattedyr i den danske natur”. Dyrlæge 
Mariann Chriel DTU og vildkonsulent Klaus Sloth fortalte om 
udfordringerne med vildsvin, ulv, mårhund og vaskebjørn mht. 
sygdomme, smitte samt miljø-og fauna påvirkning. Der var i alt 65 
tilmeldte heraf næsten halvdelen fra vores forening nemlig 26. Flot 
fremmøde. 

 
10/4-19: Generalforsamling på Hotel Sixtus Signatur Middelfart, hvor erhvervs 

dykker Søren Larsen som optakt til generalforsamlingen fortalte om livet 
under havoverfladen i Lillebælt. 

 
 
Som det kan ses af overstående tal har vi cirka den samme tilslutning til vores 
arrangementer som sidste år. Der kunne naturligvis ønskes at der var flere af 
medlemmerne som deltog men fremmødet er dog acceptabelt. 
 
Vi havde i januar 2019 137 medlemmer (143 sidste år). Vi er således 6 medlemmer 
færre i år end ved samme tid sidste år. Pga. databeskyttelsesloven er det ikke længere 
muligt at se i de fra DDD tilsendte medlemslister, hvornår folk har meldt sig ind eller 
ud af foreningen, om de er døde, hvor de arbejder og med hvilke dyrearter. Man kan 



blot se om medlemmerne er ADO eller PDA medlemmer, fuldtid, deltid, reduceret 
kontingent eller pensionist (gratist). Det kan således ikke i år af medlemslisterne 
udlæses om det faldne medlemstal skyldes udmeldelse eller død. Der har tidligere 
været ønske om at afdøde medlemmer oplæses på generalforsamlingen men dette er 
hermed pga. databeskyttelsesloven vanskeliggjort. Der blev på 
regionalformandsmødet i år henstillet til DDD at vi igen får disse oplysninger, hvilket 
det tyder på kan lade sig gøre. Det kan i den forbindelse nævnes at vi pga 
dataoplysningsloven desværre ikke må sende en liste rundt med oplysninger på 
medlemmerne.   
 
Medlemsantallet er fordelt som følger: 
 
 PDO:  58 
 ADO:  79 
 Fuldtids medlem:  87 
 Deltids medlem: 7 
 Reduceret kontingent: 5 
 Pensionister: 38 
 

Antallet af medlemmer som er kontingentfri eller har reduceret kontingent 
udgør således 36% af foreningens medlemmer, hvilket bestyrelsen på tidligere 
generalforsamlinger har udtryk bekymring omkring da denne gruppe er stigende.  
Vores ambassadør ordning af yngre dyrlæger fra vores forening der mødes til gratis 
spisning med andre unge dyrlæger, som ikke er medlem, har desværre ikke fungeret i 
år, idet ingen har været interesseret i ambassadør titlen. Vi har på den måde ikke fået 
nye medlemmer men forhåbentlig af andre omveje. 
Bestyrelsen opfordres til at arbejde mere intensivt med denne ordning næste år. 
 
Vi finder i bestyrelsen at økonomien i foreningen stadig er sund ifølge de fremlagte 
regnskaber. Vi har i 2018 med vilje forsøgt at bruge flere penge end vi har fået ind i 
kontingent, hvilket blev bestemt at vi skulle på sidste års generalforsamling. Vi har en 
formue pr d. 31/12-2018 på 186863,86 kr. hvorfra udgifterne til nytårskuren ca. 
36000 kr., generalforsamlingen ca. 15000 kr. samt stormødet ca. 12000 kr skal 
fratrækkes, men til gengæld tillægges kontingent for Q4 2018 ca. 20000 kr, hvilket 
samlet betyder, at vi pt. har en formue på ca. 140000 kr. når alt er betalt. Bestyrelsen 
har som tidligere år informeret om, hvor stor en formue vi anbefaler vi skal have for 
at drive foreningen, og vi foreslår stadig et beløb på 120-140000 kroner.  Formuen 
må ikke kommer over 200000 kr. idet vi så skal have ekstern revision på med 
udgifter til følge. For regnskabsåret 2019 budgetter vi med et underskud på ca. 
21.000 kr., så vi forventer at have en formue på ca. 120.000 kr. ved næste års udgang. 
 



Med henblik på foreningens fremtid vurderer vi i bestyrelsen at der skal arbejdes 
intenst på at få foreningen til at overleve ved at få nye unge medlemmer. 
Der er heldigvis blandt foreningens medlemmer stadig 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. 
 
Bestyrelsen mener at aktivitetsniveauet, som det har været siden foreningens 
grundlæggelse for 4 år siden er på sin plads med 2 sociale, 2 bredt faglige og et 
stormøde (med de andre regionale foreninger) samt en generalforsamlingen med 
udflugtsformål. Grundet medlemmernes forskellige arbejdsområder har vi valgt ikke 
at lave målrettede møder. Det lader vi andre kursusvirksomheder varetage og der er et 
kæmpe udvalg, som vi ikke ønsker at konkurrere med. 
 
Med håb om stadig en lys fremtid for SydØstjyllands Dyrlægeforening. 
 
På bestyrelsens vegne, 
Henrik Agerholm, 
Formand. 


