
PDAs Fond 

Det er fondens formål at yde tilskud til efteruddannelsesvirksomhed og almennyttige og velgørende formål, der 

henvender sig til medlemmer af DA på bredest mulig basis, DA, Faggruppe Kvæg, Faggruppe Svin, Faggruppe 

Hund, Kat og Smådyr, Faggruppe Heste, regionalforeninger og andre specialforeninger i DA regi samt i specielle 

tilfælde også enkelte medlemmer af disse organisationer kan ansøge fonden om tilskud efter følgende formål: 

1. Nedbringelse af kursusafgifter til et rimeligt niveau for efteruddannelseskurser, såfremt disse er tilgængelige 

for alle de nævnte organisationers medlemmer.

2. Tilskud til honorarer, rejser og ophold til foredragsholdere fra ind‐ og udland ved kurser og møder.

3. Fremstilling og indkøb af undervisnings‐ og kursusmateriale, fx atlas og proceedings samt diverse former for 

AV‐udstyr. Principielt gives tilskud til anskaffelse af udstyr ikke til en enkelt person, men kun til foreninger, 

således at det kommer en større helhed til gode.

4. Fremstilling af kompendier indeholdende relevant viden om bestemte veterinærfaglige områder, fx i relation 

til specielle produktionsgrene.

5. Informationsvirksomhed om faglige eller fagrelaterede emner rettet mod bestyrelser eller medlemmer inden 

for praksissektoren og til klientellet for at fremme markedsføring af dyrlæger i bredere forstand.

6. Dyrlæger, som i forbindelse med efteruddannelse selv må afholde udgifter til afprøvninger og forsøg af 

almen interesse for dyrlægepraksis.

7. Enkelte medlemmer i specielle tilfælde, hvor der er tale om omskoling som følge af sygdom og/eller ulykke.

8. Mangfoldiggørelse til DA’s medlemmer af faglitteratur af speciel interesse, fx proceedings.

9. Fondsbestyrelsen har mulighed for på eget initiativ at tildele et beløb til en udvalgt person med henblik på 

deltagelse i et specielt udvalgt kursus og med pligt for denne person til udarbejdelse af fyldigt referat til 

offentliggørelse.

10. Alment velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

11. Til særlige formål, som ikke er indeholdt i punkterne 1‐10, når fondens bestyrelse anser disse for 

forenelige med fondens hovedsigte.


