
Dagsorden til GF i SØD d. 21. september 2020 kl. 19.30 
 
 
1. Valg af dirigent 

• Valg af Kjeld Lynge Madsen 
2. Bestyrelsens beretning 

• Henrik beretter om året der er gået – se vedhæftede 
• Der er ingen kommentarer til henriks beretning 

3. Fremlæggelse af det pr. 31. december forrige år afsluttede regnskab til godkendelse 
• Lars fremlægger regnskabet – se vedhæftede 
• Kommentarer til budget: refleksioner omkring budget af vores arrangementer 

o Skal vi fortsætte niveauet af vores arrangementer i forhold til udgifter  
o Skal gratisterne opfordres til at indbetale et frivilligt kontingent 
o Budgettet godkendes 

4. Fastlæggelse af budget og kontingent 
• Der laves ingen ændringer  

5. Fastlæggelse af rejsegodtgørelse og diæter for foreningens repræsentanter 
• Der laves ingen ændringer  

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 
• Aktivitetsniveau – medlemmerne vil gerne opretholde det niveau vi har nu 
• Tur til København; rundt i staldene, gobelinerne og køkkenet. Tur i folketinget. Derudover 

frokost i København – hos medlemmerne til GF er der stemning for en sådan tur 
7. Valg af formand (når det er relevant) – ikke relevant 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (når det er relevant) 

• Bonnie Horne er på valg og modtager genvalg  
• Lars Holst Pedersen er på valg og modtager genvalg 
• Begge genvælges 

9. Valg af suppleanter 
• Suppleanter – valg af Henrik Korsholm og Kjeld Lynge Madsen  
• Begge genvælges 

10. Valg af 2 revisorer – genopstilling af Hans Rude og Bjarne Høj 
• Begge genvælges 

11. Eventuelt. 
 
  



Oplæg fra Hanne Knude Plashof på GF 

Kort gennemang af organisaionen og samarbejde ml de europæiske lande samt de baltiske lande 

Corona – stillingtagen til: 

• Tjek på værnemidler 
• Optælling af generaorer 
• Info om arbejdsange, klienthåndtering og smittebeskyttelse 
• Praksisøk: aftale ingået ml ADO og DA meningen aftale med VSPérne 
• Praktikproblematik på KU – Kliniske øvelser kunne ikke gennemføres 
• Smitte hund/kat mennesker 
• Pressehåndtering 
• Internationale kontakter 

o Erfaringer med telemedicin 

Emner internt i DDD: 

• Medlemstilfredshedundersøgelse:  
o mange utilfredse medlemmer som er loyale 
o Hvordan holder man på de unge medlemmer 

 Udfordringer med at starte op i job 
• Øget fokus på dyrlæger i pharma og biotek industrien 

o 200-300 dyrlæger, der ikke er organiseret i ddd 
• ADA/DA udfordringer.  

o Hvordan er den nye kontrakt gennemarbejdet 
o En lille forening som vores er dyr at drive og derfor højt medlemsbetaling 

• Fremtidige IT udfordringer 
o Hvordan finder vi løsninger på at udarbejde nye it former 

I Danmark 

• Stort arbejde med dyrevelfærd 
• Svineproduktionen: udfordringer 
• Transportproblematik – Svært at sige fra på de lange transporter 
• Veterinærtforlig 4 
• Tilgængelighed af medicin – svært at holde styr på de mange restordre. Medicinen skal være 

tilgængelig (manglen på proporfol blev heldigvis ikke en realitet) 
• Receptserver - persondataforordningen 
• Kattelov – desværre skudt i sænk 
• BOAS problematik – brachycepfale problematikker 
• Syn og skøn vejledning –  

Internatonalt 



• Covid situationen 
• Problematikker omk. Svin og Kastration og halekuperoing 
• Veterinær medicin forordning 
• Telemedicin forordning – firstvet 
• Smitsomme sygdomme – vi har næsten glemt alt om svinepest 

Regionalforeningerne 

• Hanne vil gerne bygge bro mellem hovedbestyrelsen og regionalforeninger 
• Kønsfordeling i praksis 

 


