
Referat af bestyrelsesmøde d. 2. oktober på Munkebjerg 

Tilstede er Henrik, Lars, Bonnie og Ulla 

Dagsorden er følgende: 
  

1)      Referent  Ulla er referant ved Mødet 
 

2)      Godkendelse af 
sidste referat 

Referatet godkendes og referatet fr a forårets generalforsamlingen 
underskrives 

3)      Status på 
økonomien 

Lars gennemgår budgettet. Hvis vi når at afholde et fagligt møde i november 
holder vi budgettet. Det er ikke realistisk at vi får holdt et ungemøde. 
Brigdewalking kostede foreningen 22-23.000 incl. mad 
Pt kommer der 19.040 kr. ind i kontingent i kvartalet 

4)      Opfølgning på 
Bridge Walking 

 Rigtig god tur på broen med fint vejr og god opbakning. Maden 
efterfølgende på Sixtus i Middelfart var dog ikke imponerende 

5)      Opfølgning på 
rekrutteringsaften 

Kun en tilmeldt og derfor aflyst. Bonnie følger op på vedkommende så vi får 
sendt fremtidige invitationer  

6)      Skal faglige møder 
fremover være 
stormøder 

Diskussion af vores møder, antal og form. Vi vil tage følgende med på næste 
generalforsamling som et udspil  

• To sociale arrangementer 
• Et fagligt arrangement 
• Et stormøde 
• Generalforsamling 

7)      DDD årsmøde Repræsenteret med 3 bestyrelsesmedlemmer som alle havde en god 
oplevelse af mødet. 900 deltagere i alt. Ny formand valgt- Hanne Palshof 

8)      Efterårsarrangement 
 

Efterårsarrangementet som vi havde forventet skulle være et stormøde om 
zoo med Mads Frost Bertelsen er desværre først kommet i stand til foråret.  
Vi forsøger at få Poul Hyttel til at komme og fortælle om demens/Alzheimers 
i november – alternativt i februar. Henrik tager kontakt til ham 
Hvis dette ikke lykkedes tager Bonnie fat i ”dyrlægeskræk” og får et møde 
med hende på benene 

9)      Nytårstaffel Ulla kontakter Hopballe Mølle ang vores nytårsarrangement. Mulig dato – 
fredag d. 10. januar 2020. Budget – 700 kr pr kuvert helst incl vin.  
Vi ønsker et muligt oplæg om deres sted/hønseproduktion. Ulla melder 
tilbage 

10)   Sønderjysk 
Dyrlægeforening 100 år 
21/3-20 

Ulla tager med 

11)   Eventuelt Næste møde sættes til 19. februar 2020. 
Generalforsamling forår – mulig dato 23. april. Hanne Palshof inviteres med 
Mulig sted – Haraldskær 

  
På gensyn 
 

Til idebanken 

Livsfarlig ledelse med Christian Ørsted 



Givskud  

Legohouse 

 


