
SydØstjyllands Dyrlægeforening årsberetning for året 2019 
(10/4-2019-21/9-2020) 

 
Grundet Covid19 coronavirus epidemien kunne generalforsamlingen ikke som 
planlagt afholdes d. 16/4 på Haraldskær. For at undgå afbestillings udgifter blev en 
ny dato aftalt til d. 21/9. 
 
Bestyrelsen har igen bestået af Bonnie Horne Møller (Facebook ansvarlig), Ulla 
Torpe (sekretær), Lars Holst Pedersen (kasser) og Henrik Agerholm (formand).  
 
Tak skal der atter lyde til bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde gennem året, 
hvor alle har deltaget og gjort bestyrelsesarbejdet overkommeligt og fornøjeligt.  
 
 
Vi har i det forgangne år afholdt 4 bestyrelsesmøder (11/6-19 og 2/10-19 og 19/2-20, 
2/6) og et revisormøde (14-02-20). Som noget nyt i år afholdt vi det første 
bestyrelsesmøde med vores suppleanter for at få lære hinanden at kende og høre 
suppleanternes mening om bestyrelsens arbejde. Tak til alle suppleanter fordi de 
deltog og kom med input til ”driften” af foreningen. Alle var enig om, at den 
nuværende form er fin men at vi ønsker flere yngre medlemmer. 
 
Bestyrelsesarbejdet er ud over møder klaret pr mail med hurtig responstid fra alle, så 
det har fungeret godt. Referaterne fra bestyrelsesmøderne findes i protokollen og på 
DDD´s hjemmeside under vores lokalforenings side.  Endvidere står der 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. 
 
 
Foreningen var repræsenteret med 3 bestyrelsesmedlemmer til DDD´s 
generalforsamling i Nyborg i september 2019. Det årlige formandsmøde for 
regionalforeningerne i DDD blev afholdt d.29/5 hvor vi igen var repræsenteret. Vi fik 
af den nye DDD Formand Hanne Knude information om de sager som DDD har 
arbejdet/arbejder med og udvekslede erfaringer fra regionalforeningerne blandt andet 
med hensyn til arrangementer og aktiviteter. Vi evaluerede året der gik, hvor vi i 
højere grad har inviteret hinandens medlemmer til arrangementer mod betaling af 
mad.  Alle lokalforeninger synes dette var en god ide og havde fungeret godt. Vi har 
bl.a. været inviteret til møder om parasitter, økologi, hestens reproduktion, homøopati 
og fåresygdomme.  Alle regionalforeninger blev i øvrigt sidste år enig om at 
indrykker en fælles annonce i Kanylen ved dimensions tid i januar med oplysning på 



foreningerne for på den måde at hverve nye unge dyrlæger til foreningerne. 
Endvidere aftalte vi at vi at nogle af os skulle være tilstede ved det årlige ruskursus 
og efter formandsmødet på en stand ved smedefesten. Det årlige 
regionalformandsmøde i DDD er på alle måder værd at møde op til for at bevare et 
sammenhold. Alle foreninger var i øvrigt i år forpligtet til at sende en repræsentant og 
vi var fuldtallig om end nogle var med online. Dette fungerede tilfredsstillende om 
end personligt fremmøde er at foretrække pga. mødestrukturen. 
 
Af sociale og faglige arrangementer har vi afholdt følgende; 
 
10/4-19: Generalforsamling 2019 på Hotel Sixtus i Middelfart hvor 

erhvervsdykker Søren Larsen fortalte om det forunderlige og flotte liv 
under vandoverfladen i Lillebælt og anekdoter herfra blandt andet om 
hvalen Hvalborg.  Der var 26 deltagere. 

 
8/9-19: Gratis familiebrovandringstur på Lillebæltsbroen eller Clay museumstur i 

solskin med efterfølgende frokost på Kongebrogården. Der var 37 
deltagende og foreningen betalte det hele.  

 
21/11-19: Møde om stamceller og demens med Poul Hyttel på Hotel Vejle Fjord. 
 Et fantastisk møde og fremmøde. Vi havde inviteret de andre foreninger 

som troppede antalsmæssigt fint op. Boehringer Ingelheims Peter Urth 
var sponsor og fortalte om stamcelle behandling af led på heste. Der var i 
alt 56 deltagende heraf 34 fra vores egen forening. 

 
10/1-19: Nytårskur på Hopballe Mølle med ledsager.  

Vi fik til at begynde med en introduktion om Hopballe Mølle af stedets 
ejer Brent Christensen. Under middagen blev der underholdt af 
medlemmerne Jørgen Hansen og Bjarne Høj der henholdsvis havde en 
sang og en anekdote. Tak for det.  Bestyrelsen sørgede også for 
underholdning i form af quiz, klippeleg og sange samt den obligatoriske 
rafle-leg. Igen en meget fornøjelig og hyggelig aften med kollegaer og 
deres pårørende. Nytårskuren er efterhånden blevet en tradition. Det er 
femte gang vi afholder den. I år lod vi pårørende der ikke er medlemmer 
betale for maden. Vi var 51 deltagere heraf 13 betalende.  

 
17/3-19: Stor møde med regionalforeningerne Fyn, Sønderjylland og Ribe på 

Scandic Kolding med Mads Berthelsen fra Københavns Zoo. Der var i alt 
41tilmeldte heraf 22 fra vores forening. Pga. coronavirus udbruddet blev 
mødet desværre aflyst og vi forsøger at lave det samme møde, når vi igen 
får lov for myndighederne. Vi kom desværre til at betale for hele mødet 



incl. forplejning til Scandic Hotel i Kolding som ikke var villig til at 
udsætte mødet eller imødekomme os på anden måde. Vi vil af den grund i 
fremtiden ikke entrere med denne hotelkæde.  

 
16/4-19: Generalforsamling på Hotel Haraldskær. DDD´s første kvindelige 

formand Hanne Knude skulle fortælle om DDD i 2020. Også aflyst pga. 
Covid19. Udsat til d. 21/9 samme sted, således vi ikke mister penge 
herpå.   

 
 
Tilslutningen til vores arrangementer i år ligger på samme niveau som sidste år. At 
der var brugerbetaling på nytårskuren af skræmte ikke folk, da vi var de samme antal 
året før.  
 
Vi var pr 1 januar 2020 141 medlemmer (137 sidste år). Vi er således 4 medlemmer 
flere i år end ved samme tid sidste år. Det er jo positivt. Pga. databeskyttelsesloven er 
det ikke længere muligt at se i de fra DDD tilsendte medlemslister, hvornår 
medlemmerne har meldt sig ind eller ud af foreningen og om de er ny uddannede.  
Man kan dog igen se, hvor medlemmerne arbejder og hvor de er organiseret. Vi får 
desværre ikke besked fra DDD når nye medlemmer har meldt sig ind. Vi skal selv 
sammenholde lister fra sidste kvartal for at finde dem. Der kan således været gået helt 
op til 3 mdr. før vi finder ud af det. 
Bestyrelsen vil i fremtiden arbejde på at sende et velkomstbrev til disse nye 
medlemmer. 
Der har tidligere været ønske om at afdøde medlemmer oplæses på 
generalforsamlingen men dette er hermed pga. databeskyttelsesloven vanskelig gjort. 
Det opfodres til at man sender en mail til bestyrelsen, hvis man ønsker afdøde skal 
have en bårebuket fra foreningen og evt. blive læst op på generalforsamlingen. I år 
har vi fået oplyst at Peder Ejskær er afgået ved døden. Det kan i den forbindelse 
nævnes at foreningen også pga. dataoplysningsloven desværre ikke må sende en liste 
rundt med navnene på medlemmerne.   
 
Medlemsantallet er fordelt som følger: 
 
 Ansat dyrlæge i praksis:  23 
 Arbejdsgiver i praksis:   58 
 Ansat i central adm. (fødevarestyrelsen) 17 
 Ansat i statskødkontrollen  15 
 Ansat i undervisnings sektoren  5 
 Ansat i anden privat virksomhed  15 
 Ansat i anden offentlig instans  6 



 Ukendt    2 
    ------------------- 
 I alt    141  
 
 I ovennævnte grupper findes både erhvervsaktive og passive medlemmer. 
 

Skønnet antal pensionister: 40 (2 mere end sidste år) 
 

 
Antallet af medlemmer som er kontingentfri (primært pensionister) udgør således 28 
% af foreningens medlemmer, hvilket bestyrelsen på tidligere generalforsamlinger 
har udtryk bekymring omkring da denne gruppe er stigende. 
Derfor blev der igen af vores unge suppleanter taget initiativ til at lave en gratis 
”værgemiddag” for potentielle unge dyrlæger som ikke er medlem. Desværre måtte 
arrangementet aflyses pga. ingen tilmeldte. Vi har på den måde ikke fået nye 
medlemmer og vi tror i bestyrelsen ikke rigtigt længere på, at vi kan tillokke yngre 
dyrlæger af den vej. 
 
 
Regnskabet er i år blevet ekstra revideret og opstillet mere korrekt og fremtidssikret 
med hensyn til nye regnskabsregler. Der er nu i regnskabet opstillet aktiver og 
passiver samt udestående gæld og tilgodehavende. Tak til kasser Lars Holst Pedersen 
for et yderst kompetent arbejde. 
Bestyrelsen mener at økonomien i foreningen stadig er sund ifølge det fremlagte 
regnskab. Vi har i 2019 med vilje brugt flere penge end vi har fået ind i kontingent, 
hvilket blev bestemt at vi skulle på de sidste års generalforsamlinger. Vi har brugt lidt 
mere på møder end forventet pga. antal deltager og pris på mødestederne. Endvidere 
har vi også haft en ekstra udgift, som vi hidtil ikke har haft, til deltagelse i andre 
lokalforeningsmøder.  
Vi havde en formue pr d. 31/12-2019 på 145.547,81 kr. For regnskabsåret 2020 
budgetter vi med et underskud på ca. 41.000 kr. Underskuddet forventes fordi vi 
gerne vil opretholde samme aktivitets og pris niveau som tidligere år. Dette vil så 
betyde at vi forventer at have en formue på ca. 104.000 kr. ved næste års udgang.  
Bestyrelsen har tidligere år informeret om, hvor stor en formue vi anbefaler vi bør 
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 at komme op på en pengebeholdning/egenkapital på ca.130000 kr. vil vi derfor 
opfodre til at lade kontingentet i 2020 stige med 50 kr. pr kvartal. Oprindelig da vi 
lagde de gamle foreningerne sammen var kontingentet henholdsvis 175 og 250 kr. pr 
kvartal og bestemt til 200 kr. i vores nye forening. Vi har ikke sat kontingentet op i 5 



år og mener at en stigning på 50 kr. pr kvartal altså 200 kr. pr år er rimelig. Denne 
kontingentstigning vil give os ca. 200 kr. * 100 betalende medlemmer altså 20000 kr. 
Vi har derfor behov for yderligere likvid tilførsel. Vi vil derfor foreslå at medlemmer 
som er fritaget for kontingent frivilligt indbetaler 200 kr. 1 gang årligt. Dette vil give 
ca. 200 kr. * 40 medlemmer altså 8000 kr. De sidste 4000 kr. vil vi finde ved at 
beskære i vederlaget til bestyrelsen som vi foreslår reduceres med 50%. Vi har i 
bestyrelsen i flere år råbt ”ulven kommer” mht. manglende økonomi men må i år 
indse realiteten, hvilket vi håber også vores medlemmer kan. 
 
Vi er indtil nu i 2020 økonomisk blevet reddet lidt af Covid19, da vi har udsat det 
planlagte Zoo stormøde og ikke afholdt vores sommerfamilietur samt faglige møde. 
Det ovenfor beskrevne økonomiske scenarie vil dog være en realitet, når vi 
genoptager vores mødeaktivitet.  I år 2020 vil det derfor ikke være nødvendig men en 
kontingent stigning. Bestyrelsen foreslår derfor at de ovenfor beskrevne økonomiske 
tiltag først effekturers fra næste generalforsamling i foråret 2021 under forudsætning 
af, at der fra offentlig side bliver åbnet for at vi må samles igen til møder. 
 
Bestyrelsen mener at aktivitetsniveauet, som det har været siden foreningens 
grundlæggelse for 5 år siden er på sin plads med 2 sociale, 1 bredt faglige og et 
stormøde med andre regionale foreninger samt en generalforsamlingen med aktivitet.  
Som ovenfor nævnt ønsker bestyrelses at opretholde aktiviteten og det økonomiske 
niveau dog med fokus på at udgifterne skal reduceres lidt. Her tænker vi især at 
nytårskuren skal beskæres. 
Vi vil på generalforsamlingen gerne høre vores medlemmers mening hertil.  
Skal vi reducere aktiviteterne og beskære i det økonomiske niveau for at få pengene 
til at slå til, således at kontingent stigning og frivillig indbetaling ikke er nødvendig. 
Vi vil i øvrigt også i den forbindelse gerne høre generalforsamlingen om der er basis 
for en Københavner tur med rundvisning på Christiansborg, i folketinget, de 
kongelige stalde og gobelinerne.  
 
Med henblik på foreningens fremtid vurderer vi i bestyrelsen, at der skal arbejdes 
intenst internt både af bestyrelsen men også vores medlemmer på at få foreningen til 
at overleve. Der er heldigvis blandt foreningens nuværende medlemmer unge som 
gamle stadig en lyst og vilje til at møde hinanden og det er det vi skal bygge vores 
forening på og som forhåbentlig kan bibeholdes og være afsmittende på andre 
dyrlæger, der ikke er medlem. Det er altså vores alle sammen opgave at informere om 
denne lyst og vilje til andre forhåbentlig kommende medlemmer.   
 
 
Med håb om stadig en lys fremtid for SydØstjyllands Dyrlægeforening. 



 
På bestyrelsens vegne, 
Henrik Agerholm, 
Formand. 


