
Kære bestyrelsesmedlemmer 
  
Så indkaldes der til bestyrelsesmøde i SØD onsdag d. 3/3 kl. 18,30 på Dyrlægecentret BTU, Rådhusgade 20, 
8740 Brædstrup. Vi spiser først (kom gerne med ønsker) og holder bestyrelsesmøde derefter. Dagsordenen 
er følgende: 
Referent 

• Ulla er referent til mødet 
• Tilstede er Bonnie Horne, Lars Pedersen, Henrik Agerholm og Ulla Torpe 

Godkendelse af sidste referat 
• Referatet gennemgås af Henrik og det ligger på DDDs hjemmeside. Det er godkendt  

Medlemmer: Ind/ud 
• Tilgang af et medlem – Marie Louise Koch Ejlersgaard og Peder Elbæk har meldt sig ud grundet 

mink-sagen 
Økonomi nyt 

• Lars gennemgår regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 
• I Budgettet ligger et fælles efterårsmøde med Mads Bertelsen, Generalforsamling samt vi 

holder det stadig åbent at kunne lave en tur til København i sensommeren 
• Herudover er der et formandsmøde, samt revisionsmøde og udgifter til bestyrelsen 

Indbydelse til Sønderjysk Dyrlægeforening jubilæumsfest 
• Aflyses den 13.marts 2021 og flyttes til den 26.marts 2022 

Planlægning af GF 2021 
• Dato og sted for GF 2021 onsdag d. 28. april (Proforma bookning). Alternativt d. 18. maj kl. 18 

og spisning kl. 18.30 
• Muligt sted - Munkebjerg  
• Valg til bestyrelsen  

o Henrik er på valg 
o Ulla er på valg 

• Bestyrelsesaspiranter 
o Bonnie Horne stiller op som formand 
o Anders Damgaard stiller op som B-medlem 
o Cecilie Kærgaard Hansen stiller op B-medlem 

• Invitation – Ulla Laver indbydelse og Henrik dagsorden og beretning 
• Henrik snakker med Keld Lynge Madsen om at være ordstyrer 
• Indlæg til GF kunne være fra Hanne og Peder omk. minksagen 

Arrangement i foråret/efterår 
• Mads B-Zoo ( vi afventer om det kommer i stand i efteråret. Ribe står for invitationen)  
• Københavner tur (I sensommeren hvor håber på at kunne samles) 
• Kvinde i dyrlægeerhvervet med  Østjyllands Dyrlægeforening,  

o Carsten Fiil vil gerne samarbejde om et fællesmøde omkring kvinder i dyrlægefaget 
• ”Mink sagen/skandale?” ved Peder Elbæk m. fl. 

o Hvad kan dyrlægeforeningen rumme 
o Diskussion i gruppen om hvad et sådan online møde kunne indeholde: 

 Indlæg fra Peder Elbæk om minkdyrlægernes vinkel på processen 
 Indlæg fra Hanne eller Helle om deres involvering  
 Indlæg fra sundhedsstyrelsen og/eller fra ministeriet om de overordnede linjer 

hvorfra det blev besluttet at lukke en hel branche 
 Henrik tager i første omgang kontakt til Hanne og herefter Peder 

EVT. 
Godt møde med god mad fra Tonkhaw i Brædstrup 


