Referat af generalforsamling 2019
i Foreningen Dyrlæger uden Grænser
Generalforsamlingen fandt sted tirsdag 19. marts 2019, kl. 18.30 i Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635
Ishøj.
Dagsorden for generalforsamlingen var:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastlæggelse af budget, kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Ad punkt 1:
Medlem Elin Nielsen blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen til årets
generalforsamling var indkaldt rettidigt.
Ad punkt 2:
Formand Karen Hørmann aflagde årsberetning for foreningens virke i 2018:
”Når vi nu ser tilbage på året der er gået, kan vi se tilbage på et år der ikke har været præget af de store
Begivenheder. For overskuelighedens skyld vil jeg gå lidt kronologisk til værks, og starte ved sidste års
generalforsamling, hvor vi sagde velkommen til Laila Fobian Danborg i bestyrelsen, hvor Laila påtog sig
opgaven som sekretær. Desværre må vi sige farvel til Laila allerede i år, og vi takker Laila for hendes bidrag til
foreningens arbejde.
I begyndelsen af 2018 påbegyndte vi skiftet af vores regnskabssystem til Foreningsadministrator - og det er
kommet godt op at køre nu.
I foråret havde vi også en anden udfordring, ligesom så mange andre: Den nye Persondataforordning. Den
klarede Lonni dog på bedste vis, trods forordningens uoverskuelighed og de mange regler der fulgte med. Tak
til Lonni!.
Vi reviderede også endnu engang vore vedtægter.
På pengesiden har vi haft fornøjelsen af at kunne glæde os over en solid økonomi – den vil der jo blive gjort
rede for af Helene, vores kasserer senere, så den vil jeg ikke komme nærmere ind på. Dog vil jeg lige sige, at
bestyrelsen i årets løb besluttede at droppe indsamlingsbøtterne. ikke fordi vi ikke fik penge ind, det gjorde vi,
og oven i købet ret mange penge.
Men det er ressourcekrævende at administrere. Dels med den løbende indsamling og udskiftning af bøtterne,
dels i forhold til regler der er på området. ærgerligt, men vi må prioritere.
Vi er indgået i et samarbejde med Sky Media, et mediefirma der producerer videofilm, magasiner brochurer
mm, og det er tanken vi i løbet af dette år skal have lavet et magasin om FDUG, betalt af reklameindtægter,
sådan at det er uden udgifter for os. Vi er dog ikke så langt i processen endnu, men håber at komme i gang
snart.
Så vil jeg fortælle lidt om vore projekter:
Vi støtter stadig Kathmandu Animal Centre (KAT) i Nepal, Tanzania Animal Society (Taweso) i Tanzania og
Lise i Costa Rica.
Desuden har vi ydet økonomisk støtte til den græske organisation EDKE, til hjælp til
arbejdet med gadedyr efter de store brande omkring Athen i sommeren og

sensommeren 2018.
Vi er også gået i gang med at planlægge vores eget ABC-projekt. Det bliver sammen med KAT i Nepal, og vi
forventer at være afsted i 3 uger i marts/april 2020.
Selvom det hører med i dette års beretning, vil jeg da lige fortælle, at vi for nogle uger siden havde infomøde
med alle interesserede dyrlæger og VSP’ere, og vi var godt 30 til dette møde, så interessen er stor, og det
glæder os naturligvis. Og vi glæder os til projektet!.
Til slut vil jeg gerne sige stor tak til alle – firmaer, fonde og privatpersoner, der har ydet støtte til foreningens
arbejde. Jeres hjælp er meget nødvendig og højt værdsat!”
Formandens beretning blev godkendt.
Ad punkt 3:
Kassereren fremlagde regnskabet med følgende kommentarer:

Regnskabet blev godkendt.

Ad punkt 4 – Forslag fra bestyrelse og medlemmer:
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
§5:
”8. Valg af revisor og revisorsuppleant.” ændres til:
”8. Valg af revisor.”
§5:
“Dagsorden, det udarbejdede regnskab for det forløbne regnskabsår samt budgetforslag uploades til download
for medlemmerne på foreningens medlemsforum senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes, eller
udsendes med alm. post” ændres til:
"Dagsorden, det udarbejdede regnskab for det forløbne regnskabsår samt budgetforslag kan rekvireres via
vores mail på info@fdug.dk 10 dage før generalforsamlingen afholdes".
§ 9:
“Betales kontingentet og/eller andre ydelser ikke rettidigt, kan bestyrelsen for restantens regning lade beløbet
med alle påløbne omkostninger, inkl. 2% rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, gå til inkasso
gennem advokat.” ændres til:

Punktet slettes.
§11:
“Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisorsuppleant. Suppleanterne vælges
hvert år for et år ad gangen. Ved vakance udpeger bestyrelsen en af bestyrelsessuppleanterne eller
revisorsuppleant til at indtræde i det udgående bestyrelsesmedlems/revisors sted for den resterende del af
den pågældende valgperiode.” ændres til:
“Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges hvert år for et år ad
gangen. Ved vakance udpeger bestyrelsen en af bestyrelsessuppleanterne til at indtræde i det udgående
bestyrelsesmedlems sted for den resterende del af den pågældende valgperiode.”
§ 14:
“Revisorsuppleanten vælges ligeledes for et år ad gangen” ændres til:

Punktet slettes.
Ændringerne til vedtægterne blev godkendt.
Ad punkt 5:
Kassereren fremlagde budgetforslag for 2019, og det blev besluttet at kontingentet på kr. 200,- bibeholdes i
2019.
Ad punkt 6:
Følgende bestyrelsesposter er på valg:
Mogens Hansen - modtager genvalg.
Lonni Marquart - modtager genvalg.
Helene Schønberg - modtager genvalg.
Lars Bloch Sørensen - opstiller til bestyrelsen.
Laila Danborg - udtræder af bestyrelsen pr. 16/10-2018.
Mogens Hansen. Lonni Marquart, Helene Schønberg og Lars Bloch Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen,
mens Laila Danborg udtræder af bestyrelsen. Anne-Marie Jensen og Julie Stephensen er på valg i 2020 og
fortsætter derfor i bestyrelsen.
Ad punkt 7:
Følgende suppleantposter er på valg:
Janne Wilkens Rasmussen - modtager genvalg
Lars Bloch Sørensen - udtræder
Heidi Marika Linna - opstiller som suppleant

Janne Wilkens Rasmussen og Heidi Marika Linna blev valgt som suppleanter, mens Lars Bloch Sørensen
indtræder i bestyrelsen.
Ad punkt 8:
Revisor for foreningen er PDG Revision.
Ad punkt 9:
Ingen bemærkninger.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede årets generalforsamling.

