
SydØstjyllands Dyrlægeforening årsberetning 2020 
 (21/9-2020 - 11/05-2021). 

 
Grundet Covid19 coronavirus epidemien kunne sidste års generalforsamling først 
afholdes d.21/9-20 og derfor omhandler denne årsberetning en kortere periode. Pga. 
forsamlingsforbuddet har der kun være afholdt bestyrelses- og revisormøde og ingen 
medlemsmøder i det forgange år. Vi har udsendt et nytårsbrev for at holde kontakt til 
vores medlemmer og for at orientere om foreningen planlagte aktiviteter, når landet 
åbner for foreningsaktivitet igen. 
 
 
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 hjælp med at holde 
foreningen i live i en tid, hvor al foreningsarbejde har været lukket ned. 
 
Vi har i det forgangne år afholdt 2 bestyrelsesmøder (7/12-20 og 3/3-21) og et 
revisormøde (6/5-21). Bestyrelsesarbejdet er ud over de 2 bestyrelsesmøder 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. I den forbindelse kan det 
oplyses, at den gamle protokol fra Horsens og Omegns Dyrlægeforening, som var 
forsvundet, igen er dukket op i en kasse og opbevares af Tage Agerholm. På DDD-
hjemmesiden og på vores Facebook side findes endvidere information om og billeder 
fra de af foreningen tidligere afholdte møder/arrangementer. 
 
DDD´s formandsmøde i foråret 2020 blev desværre aflyst og endnu ikke afholdt. 
DDD´s generalforsamling 2020 blev udskudt og afholdt i marts 2021 og for første 
gang online. Kasser Lars Holst Pedersen var foreningens repræsentant til denne 
generalforsamling idet formanden Henrik Agerholm ved en fejl ikke kunne logge på.  
 
Vi skal I foreningen være opmærksom på, at vi forrige år på formandsmødet vedtog, 
at vi i lokalforeningen skal invitere de andre lokalforeninger til vores medlemsmøder, 
så ofte vi synes og kan dog mod brugerbetaling af mad. Endvidere blev det aftalt at 
nogle af bestyrelsesmedlemmerne fra lokalforeningerne skal være tilstede på en stand 
ved smedefesten (lige efter formandsmødet i maj) og ved det årlige ruskursus i 
september, for på den måde at hverve nye medlemmer. Alle lokalforeninger er i 



øvrigt forpligtet til ifølge aftalen på formandsmødet sidste år, at sende en 
repræsentant til formandsmødet i maj måned. 
 
 
 
 
Af sociale og faglige arrangementer har vi kun afholdt følgende; 
 
 
21/9-20: Generalforsamling på Hotel Haraldskær. DDD´s første kvindelige 

formand Hanne Knude fortalte om DDD i 2020 og om den nye 
foreningsstruktur. Der blev diskuteret, hvordan DDD kan rumme alle 
medlemsinteresser og gøre sig mere synlig uanet, at der ville komme en 
minksag få uger senere, der ruskede og til dels splittede foreningen.     

 
11/9-21: Generalforsamling på Hotel Munkebjerg, hvor DDD´s formand Hanne 

Knude, Helle Sloth og ex. SØD medlem Peder Elbæk er speciel inviteret 
til at tale om samme emne som sidste år ” Kan DDD rumme alle 
medlemsinteresser og hvordan bliver vi mere synlige – hvad kan vi lære 
af minksagen”  

 
Vi var pr 1 januar 2021 146 medlemmer (141 sidste år). Vi er således 5 medlemmer 
flere i år end ved samme tid sidste år. Det er jo positivt. Desværre er indtægterne en 
anelse mindre da der samme antal pensionister 40 (ikke kontingentbetalende) og lidt 
flere kontingent reducerede medlemmer i alt 20. Pga. databeskyttelsesloven er det 
stadig ikke muligt (trods henvendelse til DDD) at se i de fra DDD tilsendte 
medlemslister, hvornår medlemmerne har meldt sig ind eller ud af foreningen og om 
de er nyuddannede.  Man kan ej heller se, hvor medlemmerne arbejder og hvor de er 
organiseret. Vi får desværre ikke automatisk 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. Lars har været så 
venlig, at holde styr på medlemslisterne og informeret om nye medlemmer, som vi så 
har sendt et velkomstbrev til. 
Pga. dataoplysningsloven må vi desværre heller ikke sende en liste rundt til 
medlemmerne med navnene på samtlige medlemmer. 
 
Der har tidligere været ønske om at afdøde medlemmer oplæses på 
generalforsamlingen. Da vi ikke får oplysninger om dødsfald på medlemslisten, 
opfodres der til, at medlemmerne sender en mail til bestyrelsen, hvis man ønsker en 
afdød skal blive læst op på generalforsamlingen og / eller have en bårebuket tilsendt 



fra foreningen. I år har vi fået oplyst at dyrlæge Knud Aagesen, Uldum og Ole 
Glavind, Østbirk er afgået ved døden. Æret være deres minde. 
 
 
 
Bestyrelsen mener at økonomien i foreningen stadig er sund ifølge det fremlagte 
regnskab. Vi har i 2020 ikke brugt mange penge pga. Covid 19 situationen, da vi jo 
ikke har afholdt medlemsmøder men kun bestyrelsesmøder og generalforsamling. 
Der er dog gamle posteringer fra forrige år som indgår i dette års regnskab.   
Vi havde en formue pr d. 31/12-2020 på 142.060,59 kr. For dette regnskabsår 2020 
budgetterede vi sidste år med et underskud på ca. 41.000 kr. men det blev kun til 
3000 kr. Dette ville betyde, at hvis vi opretholdte mødeaktiviteten, så forventede vi at 
have en formue på ca. 104.000 kr. ved dette års udgang. 
Antallet af medlemmer som er kontingentfri (primært pensionister) udgør stadig en 
stor del af foreningens medlemmer (ca. 30 %). Endvidere er antallet af kontingent 
reducerede medlemmer stigende og udgør i dag ca. 15 % af medlemmerne. Dette har 
bestyrelsen på tidligere generalforsamlinger udtrykt bekymring omkring og det vil vi 
igen gøre i år. 
Vi vil derfor gerne nedenfor opsummere de overvejninger som bestyrelsen fremviste 
på sidste års generalforsamling for at være i rettidig omhu mht. økonomien. 
  
Bestyrelsen har tidligere år informeret om, hvor stor en formue vi anbefaler vi bør 
have for at drive foreningen, og vi foreslår igen 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 og ej heller meget over 100000 kr, idet vi så skal betale renter 
af indestående. 
Hvis vi havde haft et underskud sidste år ville vi for at komme op på en 
pengebeholdning/egenkapital på ca.130000 kr. have brug for ca. 30000 kr. ekstra. Vi 
opfodrede derfor på sidste generalforsamling, at lade kontingentet stige med 50 kr. pr 
kvartal fra generalforsamlingen i 2021, hvilket der var opbakning til. 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 6 
år og mente at en stigning på 50 kr. pr kvartal altså 200 kr. pr år var rimelig. Denne 
kontingentstigning vil give os i runde tal ca. 200 kr. * 100 betalende medlemmer altså 
20000 kr. uden forbehold for at nogle medlemmer vil være kontingent reduceret. Der 
er således behov for yderligere likvid tilførsel. Vi forslog derfor at medlemmer som 
er fritaget for kontingent frivilligt skulle indbetale 200 kr. 1 gang årligt. Dette vil give 
ca. 200 kr. * 40 medlemmer altså 8000 kr. På sidste generalforsamling gav 
medlemmerne udtryk for at man er villig til at indbetale det overnævnte frivillige 
kontingent, hvis det blev nødvendig. Tak for det. De sidste 2000 kr. ville vi finde ved 



at beskære i vederlaget til bestyrelsen som vi foreslog reduceres med 50%. Det sidste 
mht. vederlaget blev dog nedstemt på sidste generalforsamling.  
 
Vi har i bestyrelsen i flere år været bekymret mht. manglende indtægter men måtte 
sidste år indse realiteten, hvis ikke Corona havde reddet vores økonomi pga. 
forsamlingsforbuddet. Vi har således udsat det planlagte Zoo stormøde og ikke 
afholdt vores sommerfamilietur, nytårskur samt faglige møder. Det ovenfor 
beskrevne økonomiske scenarie vil derfor først være en realitet, når vi genoptager 
vores mødeaktivitet.  I år 2021 vil det derfor stadig som i 2020 ikke være nødvendig 
men en kontingent stigning. Bestyrelsen foreslår derfor at de ovenfor beskrevne 
økonomiske tiltag først effekturers fra næste år altså d. 1/1 -2022 under forudsætning 
af, at der fra offentlig side bliver åbnet for, at vi må samles igen til møder. Vi vil dog 
gerne igen i år have en godkendelse til dette. 
 
 
Bestyrelsen mener at aktivitetsniveauet, som det har været siden foreningens 
grundlæggelse for 6 år siden er passende med 2 sociale, 1 bredt faglige og et 
stormøde med andre regionale foreninger samt en generalforsamlingen med aktivitet.  
Bestyrelsen ønsker at opretholde aktiviteten og det økonomiske niveau dog med 
fokus på at udgifterne skal reduceres lidt og her tænker vi især at nytårskuren skal 
beskæres. Indtægterne skal forøges som ovenfor beskrevet. 
 
Vi glæder os i øvrigt til at afholde de planlagte fremtidige arrangementer, den på 
sidste års generalforsamling bestemte tur til København med rundvisning på 
Christiansborg, i folketinget, de kongelige stalde og gobelinerne. Vi glæder os også 
til det længe planlagte zoo møde og et arrangement om kvinder i dyrlægeerhvervet 
med Østjyllands Dyrlægeforening.  
 
Med henblik på foreningens fremtid vurderer vi i bestyrelsen, at der skal arbejdes 
intenst både af bestyrelsen men også af 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. I lokalforeningerne 
er det ikke medlemmernes faglige holdninger, der splitter os, som det har været 
tilfældet i hovedforeningen DDD, hvor f.eks. minksagen har vist at slå revner i 
foreningen. Det er vores styrke i lokalforeningen at vi mødes for at få information og 
ikke mindst socialt samvær.  
 



Til sidst vil jeg gerne i denne årsberetning benytte lejligheden til takke Ulla for sit 
arbejde i bestyrelsen som sekretær og aktivt bestyrelsesmedlem. Det har været en 
fornøjelse at arbejde sammen med dig siden vi slog Horsens Omegns og Vejle Amts 
Dyrlægeforening sammen for 6 år siden. Du har en stor andel i at dette projekt 
lykkedes. Jeg håber vores bestyrelsesveje mødes i anden sammenhæng. Det samme 
vil jeg gerne sige til Bonnie og Lars som bliver tilbage i bestyrelsen, idet jeg selv 
ifølge vedtægterne skal takke af som formand for foreningen. Tak til Lars for at tage 
sig af regnskabet og Bonnie for at ville overtage formandsposten. 
 Jeg har set frem til hvert et møde vi har haft og gået hjem igen med mere lyst til at 
drive foreningen sammen med jer. Held og lykke til jer og til den nye bestyrelse. Jeg 
er sikker på I får det lige så fornøjeligt og aktivt, som vi har haft det. 
 
Med håb om stadig en lys fremtid for SydØstjyllands Dyrlægeforening. 
 
På bestyrelsens vegne, 
Henrik Agerholm, 
Formand. 


