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DAGSORDENER OG BUDGETTER

Støtteforeningen for 
Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO)
Lørdag den 28. september 2019 (i forlængelse af ADOs generalforsamling), Hotel Nyborg Strand 

DAGSORDEN
1.  Valg af dirigent.
 Bestyrelsen indstiller Henning Knudsen som dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning.
3.  Forslag fra bestyrelse.
 FORSLAG 1:
 Bestyrelsen for ADOs støtteforening stiller følgende for-

slag:
 Vedtægterne for ADOs støtteforening konsekvensrettes i 

forhold til vedtægterne for ADO. Med forslaget bringes 
støtteforeningens vedtægter i overensstemmelse med 
vedtægterne for ADO på følgende punkter:
A. Frister for indkaldelse af generalforsamling og indsen-

delse af forslag til dagsordenen ensrettes med hele 
DDD (§ 9).

B. Kravet om, at bestyrelsen eller 5 medlemmer opstiller 
kandidater, bortfalder (§ 11, stk. 2).

C. Funktionsperioden for valg påbegyndes, når valgresul-
tatet foreligger, fremfor 1. januar (§ 11, stk. 7).

D. Der anvendes samme statsautoriserede revisor i hele 
DDD. Revisoren vælges af DDDs generalforsamling (§ 
15).

 Forslaget indebærer ændringer af vedtægterne for ADOs 
støtteforening, se de konkrete ændringsforslag i bilag 2 
(side 18). Ændringerne træder i kraft, når forslaget er ved-
taget og får virkning fra generalforsamlingen i 2020.

 Begrundelse:
 Ved strukturændringerne i 2016 blev de beskrevne 

ændringer gennemført i vedtægterne for ADO, uden at de 
samtidig blev gennemført i vedtægterne for ADOs støtte-
forening. ADOs støtteforening er tilknyttet ADO, de to for-
eningers generalforsamlinger afholdes i tilknytning til hin-
anden, og det er derfor også hensigtsmæssigt, at der er 
ensartethed i bestemmelser omkring afholdelse af gene-
ralforsamling og valg. 

 FORSLAG 2:
 Bestyrelsen for ADOs støtteforening stiller følgende for-

slag:
 Bestyrelsen har på ADOs generalforsamling stillet forslag 

om, at medlemmernes fordeling i ADO i 5 valggrupper og 
dermed valg af bestyrelsesmedlemmer ud fra de 5 valg-
grupper ophæves. Betinget af, at ADOS generalforsamling 
vedtager forslaget, stiller ADOs støtteforening forslag om, 
at valg til bestyrelsen i ADOs støtteforening ud fra de 5 
valggrupper ophæves. Med forslaget vil bestyrelsesmed-

lemmer og suppleanter, ligesom det er tilfældet med for-
manden, blive valgt blandt alle medlemmer. Det er en del 
af forslaget, at bestyrelsen skal tilstræbes sammensat, så 
den består af repræsentanter for de forskellige arbejds- og 
ansættelsesområder. Forslaget indebærer ændringer af 
vedtægterne for ADOs støtteforening, se de konkrete 
ændringsforslag i bilag 2 (side 18). Ændringerne træder i 
kraft, når forslaget er vedtaget, og får virkning fra valg ved 
generalforsamlingen i 2020.

 Begrundelse:
 Ligesom det foregående forslag, er formålet også her, at 

der er ensartethed mellem ADOs og støtteforeningens 
vedtægter.

4.  Godkendelse af revideret regnskab.
5.  Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent og 

medlemsbidrag.
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
6.  Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer.
 Ansatte i statskødkontrollen
 Anette Langvad Jensen afgår efter vedtægterne og kan 

ikke genvælges 
 Følgende er opstillet:
 Karen Dieckmann
 Offentlig ansatte i øvrigt 
 Neel Larsen afgår efter vedtægterne og kan genvælges. 
 Følgende er opstillet:
 Neel Larsen 
 Ansatte i klinisk praksis
 Mia Vorslund-Kiær afgår efter vedtægterne og kan gen-

vælges.
 Følgende er opstillet:
 Mia Vorslund-Kiær
7.  Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.
 Ansatte i statskødkontrollen
 Karen Charlotte B. Østergaard afgår efter vedtægterne og 

kan genvælges. 
 Offentlig ansatte i øvrigt 
 Ledig post 
 Ansatte i klinisk praksis
 Ann Rosenørn Engel afgår efter vedtægterne og kan gen-

vælges.
8.  Valg af revisor.
 Bestyrelsen indstiller Jesper Valentin Petersen som intern 

kritisk revisor.
9.  Eventuelt. 



TILLÆG DVT 9 2019      7 

Regnskab 
2018 (kr.)

Budget 
2019 (kr.)

Budget 
2020 (kr.)

Indtægter

Kontingenter 28.873 27.200  27.900 

Indtægter i alt 28.873 27.200  27.900 

Udgifter

Generalforsamling 0 13.000  13.000 

Bestyrelsesmøder 0 7.500  7.500 

Advokat 539.296 400.000  400.000 

Administration og porteføljeadministration 51.097 115.000  115.000 

OK18-udgifter  31.477 0 0

Udgifter i alt 621.870 535.500  535.500 

Resultat før finansielle poster og skat -592.997 -508.300  -507.600 

Finansielle poster -472.115 502.600  500.000 

Skat af årets resultat 0 -66.500  -66.000 

Årets resultat -1.065.112 -72.200  -73.600 

Aktivitetsbudget 2020  
Støtteforeningen for Ansatte Dyrlægers Organisation

Budgetforklaring: Aktivitetsbudgettet er 
baseret på regnskabet for 2018 samt budget 
for 2019.
Kontingentsætningen er 5 kr. pr. kvartal for 
fuldtidsansatte medlemmer.
Kontingentsætningen er 4 kr. pr. kvartal for 
deltidsansatte medlemmer.
Kontingentsætningen er 2,5 kr. pr. kvartal for 
ledige medlemmer.
Pr. 1. april 2019 var der 1.318 fuldtidsansatte 
medlemmer, 191 deltid, 95 ledige medlem-
mer, 148 kontingentfrie og 340 medlemmer, 
der var pensionister. I alt 2.092 medlemmer. 
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BILAG

Nuværende vedtægter 
Støtteforeningen for ADO

Forslag til ny vedtægtsbestemmelse 
Støtteforeningen for ADO

Generalforsamling og bestyrelse Generalforsamling og bestyrelse

§ 9, punkt 3-4 
Indkaldelse til den årlige generalforsamling sker ved 
offentliggørelse med mindst 6 ugers varsel i DVT med 
samtidig angivelse af foreløbig dagsorden. Støttefor-
eningens medlemmer kan indtil 4 uger før afholdelse af 
generalforsamling forlange yderligere punkter optaget 
på dagsordenen.

§ 9, punkt 3-7 
Meddelelse om tidspunktet for afholdelse af den ordi-
nære generalforsamling udsendes til medlemmerne 
senest 1. juli; fremsendelse kan ske til den af medlem-
met oplyste mailadresse. Offentliggørelse med mindst 
samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift kan erstatte 
medlemsudsendelsen. Forslag til dagsordenen skal 
være fremsendt inden den 1. august til bestyrelsen. 
Dagsorden fremsendes senest 3 uger før generalfor-
samlingen til medlemmerne. Offentliggørelse kan ske 
med samme frist i Dansk Veterinærtidsskrift eller på for-
eningens hjemmeside og kan da erstatte den skriftlige 
fremsendelse.

Opstilling og valg Opstilling og valg

§ 11, stk. 1, 1. pkt. 
Alle medlemmer af Ansatte Dyrlægers Organisations 
støtteforening er opstillingsberettigede og valgbare til 
formand og opstillingsberettigede og valgbare til den 
valggruppe, medlemmet tilhører, jf. vedtægter for 
Ansatte Dyrlægers organisation, § 3, stk. 5. 

§ 11, stk. 1, 1. pkt. 
Alle medlemmer af Ansatte Dyrlægers Organisations 
støtteforening er opstillingsberettigede og valgbare 
som formand og opstillingsberettigede og valgbare 
som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

§ 11, stk. 2 
Støtteforeningens bestyrelse og mindst 5 medlemmer i 
forening kan opstille kandidater til formand for Ansatte 
Dyrlægers Organisations støtteforening og bestyrelses-
medlem og suppleant af Ansatte Dyrlægers Organisati-
ons støtteforening.

Udgår 
(Stk. 3-9 bliver til stk. 2-8)

§ 11, stk. 5 
Valget foregår ved urafstemning blandt medlemmerne, 
idet formandsvalg foregår blandt alle medlemmer, 
medens bestyrelsesmedlems- og suppleantvalg foregår 
blandt medlemmerne i valggrupperne, jf. Vedtægter for 
Ansatte Dyrlægers Organisation § 3, stk. 5. Formands-
valg, valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af supple-
anter foregår som særkilte valg. Der skal, for at stemme-
sedlen er gyldig, være afgivet et antal stemmer, der 
højst kan udgøre et antal svarende til det antal kandida-
ter, der skal vælges. Ved stemmelighed afgør Støttefor-
eningens bestyrelse hvilken kandidat, der er valgt.

§ 11, stk. 5 
Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer foregår ved 
urafstemning blandt alle medlemmerne. Formandsvalg, 
valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter 
foregår som særkilte valg. Der skal, for at stemmesedlen 
er gyldig, være afgivet et antal stemmer, der højst kan 
udgøre et antal svarende til det antal kandidater, der 
skal vælges. Valget af suppleanter sker på generalfor-
samlingen. Der kan vælges op til 3 suppleanter. I til-
fælde af stemmelighed afgør Støtteforeningens besty-
relse ved lodtrækning, hvilken kandidat, der er valgt 
eller suppleantrækkefølgen. Suppleanterne er priorite-
ret efter stemmetal, jf. § 11, stk. 9.

Forslag til 
vedtægtsændringer
Bilag 2: Punkt 3 i dagsordenen for Støtteforeningen for Ansatte Dyrlægers Organisation
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Nuværende vedtægter 
Støtteforeningen for ADO

Forslag til ny vedtægtsbestemmelse 
Støtteforeningen for ADO

§ 11, stk. 6 
Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted to 
gange. Valg til formand betragtes som nyvalg.

§ 11, stk. 6 
Valgperioden for formand og bestyrelsesmedlemmer er 
2 år, og genvalg kan finde sted to gange. Valg til for-
mand betragtes som nyvalg. Suppleanternes valgperi-
ode er på 1 år, og genvalg kan finde sted uden begræns-
ninger.

§ 11, stk. 7 
Funktionsperioden for formand og bestyrelsesmedlem-
mer begynder førstkommende 1. januar efter urafstem-
ningsvalget er gennemført.

§ 11, stk. 7 
Funktionsperiode for formand og bestyrelsesmedlem-
mer begynder når valgresultatet foreligger. 

§ 11, stk. 8 
Såfremt Støtteforeningens formand ikke længere er i 
stand til at udføre sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig 
med en formand indtil førstkommende ordinære gene-
ralforsamling, hvor der foretages valg. Der indtræder 
suppleant fra den konstituerede formands valggruppe, 
indtil formandsvalg har fundet sted.

§ 11, stk. 8 
Såfremt Støtteforeningens formand ikke længere er i 
stand til at udføre sit hverv, konstituerer bestyrelsen sig 
med en formand indtil førstkommende ordinære gene-
ralforsamling, hvor der foretages valg. Der indtræder 
suppleant indtil formandsvalg har fundet sted.

Bestyrelsen Bestyrelsen

§ 12, stk. 1 
Bestyrelsen består af 1 formand og 5 bestyrelsesmed-
lemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt 3 
ad gangen hvert år. 

§ 12, stk. 1  
Bestyrelsen består af 1 formand og 5 bestyrelsesmed-
lemmer.  
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, mens 3 
bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen 
tilstræbes sammensat, så den består af repræsentanter 
for de forskellige arbejds- og ansættelsesområder.

Regnskab Regnskab

§ 15 
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor 
valgt af generalforsamlingen samt af en kritisk revisor 
valgt af generalforsamlingen til at påse, at midlerne er 
anvendt i overensstemmelse med formålsparagraf-
ferne, og at der er udvist fornødent hensyn ved admini-
strationen.

§ 15 
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor 
valgt af Den Danske Dyrlægeforenings generalforsam-
ling samt af en kritisk revisor valgt af generalforsamlin-
gen til at påse, at midlerne er anvendt i overensstem-
melse med formålsparagrafferne, og at der er udvist 
fornødent hensyn ved administrationen.
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