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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling 2021

7. oktober 2021
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1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Jens Philipsen
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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning samt visioner og aktivitetsplaner for det kommende år.

3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

3a. ISO Dyrlægen

Bestyrelsen foreslår, at Faggruppe Kvæg tilslutter sig ISO Dyrlægen, men at deltagelsen gøres 

økonomisk neutral for faggruppen. Udgifter, der er forbundet med tilslutningen, betales således 

ligeligt mellem de tilsluttede praksis.
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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45

3b. World Buiatrics Congress (WBC) til København i 2026?

Bestyrelsen foreslår, at Faggruppe Kvæg stiller økonomiske midler til rådighed for at 

udarbejde materiale for at få WBC til København i 2026. Værtskabet besluttes på 

kongressen i Madrid 2022. Forventet niveau af midler er 60.000 kr.

3c. Det årlige honorar til formanden øges til 100.000 kr. pr. år.

Bestyrelsen foreslår jf. ønske på den seneste generalforsamling at øge honoraret til 

formanden med 10.000 kr., så det fremadrettet andrager 100.000 kr. pr. år.
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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45

4. Godkendelse af revideret årsregnskab.

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingentsatser. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet reguleres som følgende: Kontingentet er i 2021 kr. 1.300 til 

faggruppen. Kontingentet ændres til kr. 1.080 i 2022.Reguleringen skyldes en ændret struktur i 

kontingentfordelingen.

Fremsættelsen af forslaget er betinget af vedtagelse af forslaget på generalforsamlingerne i 

faggrupperne, ADO og DA.’

6. Valg af revisor. 
Bestyrelsen indstiller Søren Illum Nielsen som intern kritisk revisor.

7. Opstilling af kandidater til valg af næstformand 
Peter Vase afgår efter vedtægterne og kan genvælges
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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45

8. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsesmedlem 
Emil Nyborg Rasmussen afgår efter vedtægterne og ønsker ikke genvalg. 

Følgende er opstillet: 

Anne Skovbjerg

9. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlem. 
Anne Katrine Aagaard afgår efter vedtægterne og kan genvælges. 

10. Eventuelt.
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Beretning og  
aktivitetsplaner for det kommende år

Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
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Bestyrelsen – det seneste halve år

Formand: Helle Slot, praksisejer, Dyrlægegruppen Thy

Næstformand: Peter Vase Hansen, praksisejer, Direktør i Ribeegnens Dyrlæger

Bestyrelsesmedlem: Emil Nyborg Rasmussen, praksisejer, Dyrlægegruppen 
Skjern Videbæk

Suppleant: Anne Katrine Aagaard, ansat dyrlæge, Kvægdyrlægerne Midt

Inviteret Danske Kvægfagdyrlæger, Anne Skovbjerg, praksisejer, Skovbjerg 
dyrlægeteam.
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Visionen for vores arbejde i 2021

• Lovgivningsmæssige rammer baseret på 
faglighed. 

• God dyrevelfærd og dyresundhed  
prioriteres højt i al arbejde.

• Administrative arbejde så effektivt og 
relevant som muligt.

• Dyrlægen er den centrale person i 
kvægbruget.

• Synlighed og involvering af medlemmerne
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2021 forandringens tid i kvægpraksis

Nødslagtning
• FKP har deltaget på sidelinjen 

mht. aftalen mellem DA/ADO og 
FVST.

• EU forordning har gjort det 
administrativt og praktisk tungt. 

• Fortsat udfordringer omkring 
udbetalinger/fakturaer. Ikke 
acceptabelt.

• Telemedicin undersøges.

• Få steder, hvor vi har kunnet 
gøre vores indflydelse gældende

Vetstat 2.0
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•FKP har deltaget i en følgegruppe 
med begrænset indflydelse

•Fortsat store udfordringer – særligt 
omkring varekataloget

•DMS arbejder på at løse 
problematikken. Tidshorisont er 
uklar.

•Stor lydhørhed ved kontakt til FVST 
og DMS.
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2021 forandringens tid i kvægpraksis

Mastitispakken

• første del – ny bekendtgørelse
• FKP har sammen med Seges

deltaget i en arbejdsgruppe med 
FVST

• Anden del forventes 2023: 
Ringtest krav og B-streptokok 
handlingsplan

• Stor indflydelse
• Udfordringer med 

resistensbestemmelse

Salmonella Dublin

• Ny bekendtgørelse
• FKP har deltaget i arbejdsgruppe 

sammen med Seges, KU Sund m. 
fl. 

• Rimelig stor indflydelse 
• Krav til både dyrlæge og landmand
• Større sikkerhed for niveau 1
• Fokus på smittebeskyttelse
• Landbruget vil have dette i mål!
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Smittebeskyttelse

Lige så u-sexet som at bruge gummi



Smittebeskyttelse

Strategi L&F, Kvæg: Smittebeskyttelse 

i kvægbruget skal styrkes for at 

minimere spredningen af sygdomme 

inden for og imellem bedrifter. 

Det er branchens strategi og tryghed 

for Vikings medlemmer

FREMTIDENS KULTUR



Ren kultur på bedriften
- Ren ind, ren ud



Faggruppe kvæg 

deltager i  

kampagnen

Vision: Der skal skabes sund kultur 

omkring smittebeskyttelse i kvægklyngen 

Mission: Til november er alle 

interessenter omkring danske 

kvægbedrifter klar til at lave en 

koordineret indsats for at få lavet en sund 

smittebeskyttelseskultur på bedrifterne 

hos interesserede landmænd

FREMTIDENS KULTUR

Smittebeskyttelse

Landbrug & Fødevare, 
Kvæg

Kampagne til september 
hvor smittebeskyttelse  
og initiativet italesættes

Smittebeskyttelsesbesøg i 
120 besætninger

Emne på kvægkongres

Faggruppe kvæg-

Dyrlæger

Boeringer Ingemheim

Laver tema omkring 
smittebeskyttelse på 

årsmødet

Facebook kampagne

Udvikling af 
smittebeskyttelses-APP

Besøg i dyrlægepraksis 
med fokus 

smittebeskyttelse

Kvægrådgivere/DLBR

Venter på beskrivelse

Viking

Tovholder 

Uddanner Inseminører og 
avlsrådgivere 

Minikampagne på 
Holstein årsmøde

Tager initiativ til 
sambesøg i besætninger 

med interessanter

Vikshop leverer 
produkter 

Følgegrupper: Mejeriforeningen, slagterierne, Daka, landbrugskoler
klovbeskærerforeningen, maskinstationsforeningen og vognmænd.



En tungtvejende 
risiko

Dyrlæger har mange daglige besøg

Kontakt med smitstoffer er uundgåeligt

Forholdene for optimal ekstern smittebeskyttelse er ikke altid til 

stede, og derfor kan det være svært at udøve I hverdagen. 



De mange besøg – akkumuleret risiko

AKKUMULERET RISIKO

Dyrlægen 
kontaminer

es

1 ud af 10 
gange

Rengøring 
mislykkes

1 ud af 10 
gange

Dyrlægen 
ankommer 

til Jens 
Hansens 
ejendom 

52 gange/ 
året

Smitten 
overføres

1 ud af 10 
gange

Besætninge
n er smittet

Hvis ikke: 

Ingen risiko

1/10*1/10*52*1/10=52/1000=5%

Besætningen inficeres 5 % gang hver 5.år pga. besøg fra dyrlægen .

Hvis ikke: 

Ingen risiko

Hvis ikke: 

Ingen risiko

Hvis ikke: 

Ingen risiko



Mest 
relevante 
infektioner

Salmonella 

• Overføres med gødning

Digital dermatitis

• Overføres med gødning/forurenede 

redskaber

B-streptokokker 

• Overføres ved berøring til slimhinder

Vinterdysentri (Corona-virus), Mycoplasma, 

ringorm osv…….

VI TAGER KAMPEN OP



Salmonella

Ca. 9 % af mælkeleverende 

besætninger er smittede

Bakterien smitter med gødning

National indsats/lovgivning strammer 

regler for inficerede besætninger 

Inficerede besætninger skal besøges 

sidst

VI TAGER KAMPEN OP



Overførsel af 
salmonella

Interne risikofaktorer: 

• Kontakt mellem risikodyr, alt 

forurening af foder med gødning, 

tidligere infektion, besætningsstørrelse

Eksterne risikofaktorer:

• Indkøb af dyr, gødningskontakt med 

andre dyr f.eks. græsning, overførsel 

af gødning mellem bedrifter med 

personer, maskiner, udstyr og 

produkter, skadedyr samt at bo i et 

dyretæt område. 

RISIKOFAKTORER



Digital 
dermatitis

Flere end 20% af danske køer er smittet og 

80% af besætninger er smittet med digital 

dermatitis.

Bakterien, der er årsag til DD hedder 

Treponema, og der findes mange 

undertyper. 

Jo flere typer en ko/besætning er inficeret 

med jo mere alvorlig er infektionen. 

Bakterien smitter sandsynligvis med gødning.

VI TAGER KAMPEN OP



Overførsel 
af Digital 
dermatitis

Intern smittebeskyttelse:

• usystematisk klovbad, manglende renholdelse 

af gulve, gødning flyttes til yngre dyr med 

skraberen, manglende støvlevask efter 

ophold på gangarealer

Eksterne risikofaktorer:

• indkøb af dyr, adgang til græsning, ingen 

støvleskift til gæster, ansatte arbejder på 

flere gårde, ingen professionel klovbeskæring, 

dyretransportører har frit adgang til 

besætningsområdet.

RISIKOFAKTORER



B-
streptokokker

Forbindes mest med yverbetændelser, men findes også i 

hals/svælg og urinveje

Forskellige typer

Epidemisk til kronisk karakter

Underretningspligt ved salg og ingen deltagelse på dyrskuer

VI TAGER KAMPEN OP



B-
streptokokker

Interne risikofaktorer: 

• Smitter ved malkning via udstyr og 

hænder, kan smitte gennem snot og 

savl f.eks. Gennem vandkar. 

Eksterne risikofaktorer:

• Indkøb af inficerede dyr, Inficerede 

mennesker i kontakt med dyrene, 

malkning eller reproduktionsarbejde

• OBS håndhygiejne efter toiletbesøg, 

ved opbevaring af inseminator i mund 

eller på mave.  

RISIKOFAKTORER



Fællesnævnere

Overførsel af gødningsrester og 

savl

Rene hænder

Rent tøj

Rene støvler

RISIKOFAKTORER



• Salmonella isoleres på støvler efter besøg i smittede besætninger 

(12/27).

• Hos 25% af almindelig vaskede støvler kunne Salmonella genfindes 48 

timer senere 

• Bakterier (E.Coli) findes i fodspor efter 50 m på beton, 150 m på 

behandlede overflader

• Ved almindelig skylning med vand og efterfølgende desinfektion fandtes 

bakterier efter 30 minutter på alle støvler (sprit- desinfektion 

undtaget): Det er særdeles vanskeligt at vaske og desinficere støvler, 

så de er helt rene!!!!! 

Støvlehygiejne 

(Kirk et al. AABP, 2002,2003)



Den sikre vej 
ind og ud af 
besætningen

Besætningens egne støvler

Besætningens egen kittel

Besætningens eget forklæde

Mulighed for håndvask/afspritning før 

og efter besøg( Alternativt 

beskyttelseshandsker)



Effekt af smittebeskyttelse

VI TAGER KAMPEN OP

Dyrlægen 
kontaminer

es

1 ud af 10 
gange

Rengøring 
mislykkes

1 ud af 10
30 gange

Dyrlægen 
ankommer 

til Jens 
Hansens 
ejendom. 

52 gange/ 
året

Smitten 
overføres

1 ud af 10
30 gange

Besætninge
n er smittet

Hvis ikke: 

Ingen risiko

Akkumuleret risiko: 1/10*1/30*52*1/30 = 52/9000 

Hvis ikke: 

Ingen risiko

Hvis ikke: 

Ingen risiko

Hvis ikke: 

Ingen risiko
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Vi samler på fine eksempler

• Indgangsskilt • Uren vs. ren • Rent skiftetøj

Og der er mange af dem!

• Intentionen skal være tydelig

• Støvler og kitler skal være indbydende at tage på

• Tydelig mærkning af 
gæstetøj
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Sammen kan vi gøre en forskel – og 
selvfølgelig skal dyrlægerne være med i det.

Fokus på de små ting 
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Medlemsinddragelse - kommunikation

Vi har brug for jer og jeres input!

•Facebook – nyheder 2-3 gange 
ugentlig

•Nyhedsbreve ca. hver 3. uge

• Webinarer/medlemsmøder
• Diskussion om specifikke politiske 

emner

• Information om specifikke emner

• Normalvis tilgængelige ca. 1 mdr på 
hjemmesiden
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Klovens år –
den store satsning for dyrevelfærden
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Facebook gruppe 
med film

Webinarer for 
dyrlæger og 
rådgivere

Webinarer for 
landmænd

Podcast Temaside om klove 
– Landbrugsinfo

Seges – fokus på 
klove i 

landbrugsmedier
Klovbeskæring –
nye udskrifter

Megen omtale og indflydelse for relativ få penge.
Vi når ikke alle mål, men vi har flyttet dagsordenen
Vi har ikke det professionelle setup, men mindre har også 
kunnet gøre det.
Vi har brug for jer alle til at sætte dette på dagsordenen i alle 
besætninger.
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Ny EU forordning om veterinære 
lægemidler 28/1-22

Veterinær Medicinsk Forordning (VMF) fra 28/1-22:
• SPC skal følges
• Harmonisering af SPC for lægemidler med samme indholdsstoffer
• Medicin godkendt i andre EU lande kan anvendes i DK
• Ikke receptpligtig medicin fra andre lande kan frit importeres

• Fagligheden forsvinder  Brug af laboratoriesvar??
• Mikrobielt stof – et nyt begreb
• Metafylakse – særlig ordineringsperiode

• Overblikket mangler – forordning/flere bekendtgørelser –
Lægemiddelstyrelse og Fødevarestyrelse

• Vejledning fra FVST er under udarbejdelse

• På de interne linje har vi arbejdet på fortolkningen i meget lang tid bla. 
sammen med ViNordic og landbruget.21-10-10 | Emne Side 33
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Indsats rekruttering og fastholdelse

• Få et fællesskab blandt unge 
kvægdyrlæger i DDD

• FKP Ungdomsårsmøde igen i 2021

• Invitation af studerende til 
årsmøde

• Deltagelse i Input/Diff. 
Arrangement

• Selvstændig fyraftensmøde

• Tilbyde praktiksteder

• Arbejdssikkerhed

Fremadrettet: 

Fortsætte dialog med KU SUND 
omkring kvæg undervisningen.
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Smitsomme sygdomme – andre dyrearter
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Fjerkræ – voldsomt udbrud af højpatogen fugleinfluenza –

vi har ikke været inddraget i bekæmpelsen.

Fisk – IHN udbrud – vi deltager i arbejdsgruppe som 

arbejder med bekæmpelsen heraf. 

Mink – Corona – vi er ikke deltaget i møder siden 

nedslagningen.
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Politisk strategi fremadrettet – dialog

- Høringssvar

- Arbejdsgrupper i FVST

- Påvirke branchevejledninger

- Støtte projekter som  gavner 
dyrlægerne/kvægbruget

- Kontakt til politikere i 
Fødevareudvalget

- Fokus på EU forordninger og 
direktiver

21-10-10 | Emne Side 36
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Aktivitetsplaner for 2022

• Licens to produce arbejdsgr.

• Antibiotika/resistens:
• Antibiotika kalve

• Mastitispakke del 2

• Smittebeskyttelse

• Salmonella

• Veterinærforlig 4

• Transport af dyr

• Fastholdelse af dyrlæger i 
kvægpraksis. Unge ind.

• WBC og ISO dyrlægen?
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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning samt visioner og aktivitetsplaner for det kommende år.

3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

3a. ISO Dyrlægen

Bestyrelsen foreslår, at Faggruppe Kvæg tilslutter sig ISO Dyrlægen, men at deltagelsen gøres 

økonomisk neutral for faggruppen. Udgifter, der er forbundet med tilslutningen, betales således 

ligeligt mellem de tilsluttede praksis.



|

ISO Dyrlægen

Martin H. Lund
Dyrlægerne Egtved
- Blandet praksis
Medlem af ISO Dyrlægens kvalitetsudvalg
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Hvorfor er jeg så glad for ISO

” Giver ro i maven”

Alt det bagved kører optimalt, så jeg får ro til mit 
dyrlægearbejde



| 21-10-10 | Emne Side 41

Hvad oplevede vi i Egtved

Bedre struktur og systematik (så alle fik fælles overblik)

Højnede vores kvalitet – det var pludselig legitimt at drøfte hvordan vi gjorde 
tingene

Arbejdsgange beskrives så det er nemt at være ny.

Vi fik pludselig sparring på firmadrift ved den årlige audit

Vi fik et anderledes fokus på kundetilfredshed
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Hvad oplevede vi i Egtved

Vores to do liste ”Aktivitetslisten” giver alle ro i maven – der er ikke noget som 
bliver glemt.

Hændelser/afvigelser registreres positivt. Herved fik vi erfaringer fra bl.a
gentagne hændelser.
-Fakta er konfliktnedtrappende

ISO er et af de faste punkter på vores ugentlige fællesmøde
-Her drøfter vi om vi skal gå til højre eller venstre og om der er behov for at 
beskrive det.

”Vi siger hvad vi gør og gør hvad vi siger”
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ePraksis - platformen som styrer vores hverdag

Aktivitetslisten viser hvad der skal laves (ikke en aftalekalender)

Her er vores procedurer arkiveret

I wiki deler vi procedurer med hinanden

Hændelser registreres

Redskaber og ”værktøjskasser” ex:
-GDPR
-Hygiejnevejledning
-Arbejdsmiljø (APV og kemisk risikovurdering)
-Kølevarer i bil
-Affaldshåndtering

https://epraksis-vet.dk/

https://epraksis-vet.dk/
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Obligatoriske krav – kvægpraksis

Sundhedsrådgivningsaftale

Journaler fra besætningsbesøg og for enkeltdyr

Vagtservice

Mælkeprøver

Operationer og udstyr

Medicinopbevaring

Kurser/efteruddannelse og kompetenceplaner

Ledelsens evaluering
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Priser 2022

Kontingent: 12.717

Efterfølgende klinik/hospital: 5.828
-Ex hvis både smådyr/kvæg/hest er certificeret

Udgift til årlig audit – v hovedkontoret eller ringaudit
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Hvorfor er jeg så glad for ISO

” Giver ro i maven”

Alt det bagved kører optimalt, så jeg får ro til mit 
dyrlægearbejde
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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45

3b. World Buiatrics Congress (WBC) til København i 2026?

Bestyrelsen foreslår, at Faggruppe Kvæg stiller økonomiske midler til rådighed for at 

udarbejde materiale for at få WBC til København i 2026. Værtskabet besluttes på 

kongressen i Madrid 2022. Forventet niveau af midler er 60.000 kr.
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World Buiatrics Congress
København 2026

Verdenskongres for praktiserende Kvægdyrlæger

http://buiatrics.com/
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World Buiatrics Congress

•Verdens kongres for kvægdyrlæger, organiseret af World 
Association of Buiatrics

• Målgruppen er Praktiserende Kvægdyrlæger, og 
forskning med relevans for praksis.

• Præsentation af viden, der kan anvendes i praksis
• Emner skal dække bredt og omfatte viden om såvel 
malkekøer, kødkvæg, små drøvtyggere m.v.

• Kongres hvert 2. år
• 1700 – 3000 deltagere, flest når kongres er i 
Europa. 

21-10-10 | Emne Side 49
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Hvorfor i Danmark?

•”Sætte Danmark på Landkortet”
•Inspirere og påvirke udviklingen i andre lande, EU
•Fortælle om Kvægdyrlæger i Danmark, DK’s Veterinære verden

• DK Model for sundhedsrådgivning
• Anvendelse af antibiotika til kvæg i DK
• Håndtering af smitsomme sygdomme
• Dyrevelfærd under danske forhold
• Dataadgang og anvendelse af data.
• Vise forskning fra KU-Sund og AU/Foulum

•Præsentation af DK’s landbrug
• Vise konventionel og økologisk produktion
• Høj ydelse og høj besætningsstørrelse. 

•Præsentation af samarbejde mellem Landbrug og Dyrlæger

21-10-10 | Emne Side 50
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Proces frem til sept. 2022

Udarbejdelse af et bud på at DK kan blive valgt som værtsland

1/5 2022: Vores bud på en kongres i København afleveres til WBA

4. – 7 Sept. 2022: WBC Madrid
• Værtsland/By vælges af WBA’s EXCO.

Hvis DK Vinder
• Nyt Projekt med udarbejdelse af selve kongresprogrammet
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Projektpartnere

Faggruppe Kvæg, DDD
• Overordnet ansvarlig for kongressen

• Projektgruppe
• Organisatorisk komite:

• Jens Philipsen
• Dan Borup Jørgensen som sekretær (DOK)
• Kasserer ??

• Videnskabelige komite
• Volker Krömker, Prof. KU-Sund
• 1-2 personer ?? AU/Foulum og KU-Sund

MCI Copenhagen
• Prof. Kongresarrangør, lokaler, økonomi, praktiske forhold.

Wonderful Copenhagen
• Hoteller, transport, turistprogram
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Hvor i DK

•Selve kongressen
• Tivoli Kongrescenter eller Bella centeret

•Workshops 
• Jylland og Fyn
• Besætningsbesøg

•Trække på kræfter fra KU-Sund, AU/Foulum
•Inddragelse af landbrugets organisationer og 
virksomheder
•Samarbejde med myndigheder
•Samarbejde med Industrien
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Økonomi for fg. Kvæg

Frem til WBC Madrid 2020
Organisations komite

• Løbende arbejde og deltagelse i møder er frivilligt, ingen MH
• Omkostninger for faggruppe Kvæg:

• Omkostninger ved afholdelse af møder
• Rejseomkostninger, kørselspenge
• Omkostninger til deltagelse i Madrid for 1-2 personer
• evt. 

Videnskabelige komite
• Løbende arbejde og deltagelse i møder er frivilligt, ingen MH

Hvis DK bliver værtsby. 
• Udgifter bliver en del af kongressens budget
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Spørgsmål
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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45

3c. Det årlige honorar til formanden øges til 100.000 kr. pr. år.

Bestyrelsen foreslår jf. ønske på den seneste generalforsamling at øge honoraret til 

formanden med 10.000 kr., så det fremadrettet andrager 100.000 kr. pr. år.
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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45

4. Godkendelse af revideret årsregnskab.

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingentsatser. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet reguleres som følgende: Kontingentet er i 2021 kr. 1.300 til 

faggruppen. Kontingentet ændres til kr. 1.080 i 2022.Reguleringen skyldes en ændret struktur i 

kontingentfordelingen.

Fremsættelsen af forslaget er betinget af vedtagelse af forslaget på generalforsamlingerne i 

faggrupperne, ADO og DA.



|

Årsregnskab 2020 vs. budget
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2020
Realiseret Budget Afvigelse

2020 2020 2020
kr. kr. kr.

INDTÆGTER

Kontingentindtægter................................................ 383.243 391.000 -7.758

Kursusindtægter...................................................... 10.112 0 10.112

Tilb. holdelsessedler/syn og skøn............................. 8.358 0 8.358
INDTÆGTER I ALT.......................................... 401.713 391.000 10.713

UDGIFTER

Generalforsamling................................................... 1.086 20.000 18.914
Årsmøde 2020....................................................... 8.840 25.000 16.160

Bestyrelsesmøder.................................................... 62.865 100.000 37.135
Andre møder.......................................................... 24.503 60.000 35.497
Medlemsmøder....................................................... 30.753 30.000 -753
Klovens år.............................................................. 24.095 5.000 -19.095
Kursusudgifter........................................................ 36.950 0 -36.950

Tilb. holdelsessedler................................................ 28.210 0 -28.210
Formandshonorar................................................... 90.000 90.000 0

Sekretariatsbidrag................................................... 148.000 148.000 0

Administrationsomkostninger................................... 8.939 10.000 1.061
UDGIFTER I ALT............................................... 464.240 488.000 23.760

ORDINÆRT RESULTAT FØR RENTER....... -62.528 -97.000 34.472

Finansielle indtægter................................................ 9.792 0 9.792

Finansielle omkostninger.......................................... -3.978 0 -3.978

ÅRETS RESULTAT............................................ -56.714 -97.000 40.286
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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45

4. Godkendelse af revideret årsregnskab.

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingentsatser. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet reguleres som følgende: Kontingentet er i 2021 kr. 1.300 til 

faggruppen. Kontingentet ændres til kr. 1.080 i 2022.Reguleringen skyldes en ændret struktur i 

kontingentfordelingen.

Fremsættelsen af forslaget er betinget af vedtagelse af forslaget på generalforsamlingerne i 

faggrupperne, ADO og DA.
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Ændret kontingentstruktur

• Strukturen i Dyrlægeforeningen blev ændret i 2017, men kontingenterne til 
de respektive dele forblev de samme. 

• Forslaget til ændring af kontingentstrukturen er en intern omfordeling, som 
overordnet har til formål, at kontingentet følger opgaverne og sørger for, at 
hver svarer sit.

• Ved omfordelingen lægges flere omkostninger i DDD (fagpolitisk og 
internationalt arbejde) og færre i faggrupperne (faglig arbejde).

• Herudover sker der en omfordeling mellem ADO og DDD, så ADO 
aktiviteter betales af ADO.

• Det har været en forudsætning i en ændret kontingentstruktur, at 
kontingentet ikke stiger samlet set, men at der er en omfordeling.

Side 60
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Den nye overordnede 
økonomiske fordeling af opgaverne
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ADO
Udgifter vedr. ansattes 
løn- og 
arbejdsmæssige 
forhold 

DDD
Fagpolitik arbejde
Internationalt arbejde.
Basis sekretariatsbetjening af faggrupper.
Mødehonorar til bestyrelsesmøder i faggrupperne
Mødehonorar til fagpolitisk arbejde og international arbejde

Faggrupperne
Fagligt arbejde
Generalforsamling
Regnskab/revision
Mødehonorar andet arbejde

DA
Udgifter vedr. 
arbejdsgiver 
forhold
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Hvordan ser det så ud?

Side 62

Et DA-medlem som er medlem af FK vil opleve et kontingent 
fald på 510 kr pr. år.
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Budget 2022
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Aktivitetsbudget 2022

Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr

Budget 2021 Budget  2022

(kr.) (kr.)

Indtægter

Kontingent 388.000 321.000

Øvrige indtægter (TBH-sedler + kursusindtægter) 0 3.000

Indtægter i alt 388.000 324.000

Udgifter

Generalforsamling 15.000 15.000

Bestyrelsesmøder 65.000 45.000

Årsmøde, planlægning 50.000 40.000

Andre møder 60.000 15.000

Medlemsmøder 30.000 15.000

Ad hoc isodyrlægen 0 5.000

tilbageholdelsessedler + kursusudgifter 0 0

Ad hoc - klovens år 50.000 0

projekt arbejdssikkerhed 10.000

Mødehonorar, suppleant bestyrelse 35.000 35.000

WBC til Danmark 60.000

Medlemskab Frej 7.500

Formandshonorar 90.000 100.000

bestyrelsesmedlemshonorar 30.000

Sekretariatsbidrag 132.000 20.000

Administrationsomkostninger i øvrigt 10.000 4.000

Udgifter i alt 537.000 401.500

Ordinært resultat før finansielle poster -149.000 -77.500

Finansielle udgifter 0 0

Finansielle indtægter 0 0

Årets resultat -149.000 -77.500
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PAUSE
Generalforsamling Faggruppe Kvæg
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PAUSE
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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45

6. Valg af revisor. 
Bestyrelsen indstiller Søren Illum Nielsen som intern kritisk revisor.

7. Opstilling af kandidater til valg af næstformand 
Peter Vase Hansen afgår efter vedtægterne og kan genvælges. 

8. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsesmedlem 
Emil Nyborg Rasmussen afgår efter vedtægterne og ønsker ikke genvalg. 
Følgende er opstillet: 

Anne Skovbjerg

9. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlem. 
Anne Katrine Aagaard afgår efter vedtægterne og kan genvælges. 
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Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
Generalforsamling

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15.45

10. Eventuelt.


