
 

 

Levnedsbeskrivelse og motivation for opstilling til bestyrelsespost i DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

æt billede her 

Lars Bloch, Melbyvej 135, 3370 Melby, 58 år 

Kort CV i punktform: 

2018-NU Praksis manager AniCura Frederiksværk 
Dyrehospital  

2005- 2018 Ejer af Frederiksværk Dyrehospital 

2000-2005 Medejer af Frederiksværk Dyrehospital 

1996-2000 Ejer af Dyreklinikken Stålbakken 

1991-1996 Ansat dyrlæge, Dyreklinikken 
Stålbakken 

Tillidsposter 

2010- NU Formand for Fagligt udvalg for 
veterinær sygeplejersker 

2006- NU Næstformand i Det Danske 
Katteregister 

2006- 2016 Bestyrelses medlem i PDA (DA) 

2010-2018 Bestyrelses medlem af PJD 2008-2009 
Bestyrelses medlem af PJD ( udpeget af PDA) 

2003-2009 Medlem af hospitalsudvalget under 
DDD 

2001-2009 Medlem af Fagdyrlægeforeningens 
(smådyr) bestyrelse 

1993-1996 Bestyrelses medlem af Pensionskassen 
for Dyrlæger (udpeget af ADO) 

1992-1996 Bestyrelsesmedlem i Assistentsektoren 
(ADO) 

1985-1991 Kasserer og bestyrelsesmedlem i VMF 



 

 

 

Uddybning af levnedsbeskrivelse 

Som det ses af mit CV har mine interesser siden studiestart været kraftig præget af fagpolitik, 
økonomi og forretningsdrift.  
 
Jeg har siden 1991 haft mit daglige virke i familiedyrspraksis og fulgt med udviklingen både fagligt og 

strukturelt. Udvikling fra en lille klinik i et kælderlokale til et moderne dyrehospital samt deltagelse i 

adskillige faglige kurser således at det faglige virke har holdt sig på et højt niveau. 

Jeg har været aktiv deltager i Vet-Family samarbejdet stort set siden starten samt deltaget i ISO 

ordningen siden start (og tidligere også DDDs godkendelsesordning). Jeg ydermere deltaget i 

adskillige ledelses-, økonomi- og bestyrelseskurser. 

Med andre ord har jeg gennem de sidste 35 år, brugt al min tid på dyrlægerelaterede aktiviteter og 

ønsker fortsat at gøre det. 

Motivation for opstilling 

Min erfaring og deltagelse i bestyrelsesarbejde gennem mange år har givet mig et stort 

erfaringsgrundlag og et stort netværk med hyppig kontakt til mange praksisejere indenfor 

familiedyrsområdet. 

Jeg mener således, at kunne bidrage væsentligt til kontakten til vores medlemmer og bibringe 

bestyrelsen input af ønsker fra medlemmerne. 

Det ligger mig meget på sinde at øge kvaliteten i praksis både for patienterne og ikke mindst for 

ansatte og ejere. 

Min erfaring indenfor overenskomstforhandlinger kan måske også bruges i bestyrelsen. 

 

 


