Referat af generalforsamling i
Dyrlæger uden Grænser, 7. september 2020
Dagsorden for generalforsamlingen:
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.
9. Eventuelt.
Ad punkt 6 – valg af bestyrelsesmedlemmer:
Karen Hørmann - modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Anne Gallagher Vom Braucke.
Anne-Marie Jensen - modtager ikke genvalg.
Lars Bloch Sørensen - modtager genvalg.
Ad punkt 7 – valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Janne Wilkens Rasmussen - modtager genvalg.
Heidi Marika Linna – modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Julie Stephensen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punkt 1: Valg af dirigent.
Marianne Østergaard blev valgt som dirigent.
Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
Formandsberetning:
Der er nu gået 1 1/2 år siden foreningens sidste GF, og den tid har været præget af det der fylder så meget i vores
alle sammens liv og hverdag: Coronavirus. Det præger også min beretning lidt, idet den bevæger sig lidt ind på
aktiviteterne i 2020.
Bestyrelsen har haft færre møder end sædvanligt, haft alternative møder online, og været flittige på mail. Vi har
bevaret kontakten med vores ”Gamle” samarbejdspartnere: Taweso, Animal Rescue, Kos, World Rabies Day og
Lise, Costa Rica.
Det er også lykkedes os at få nye støtteprogrammer i hus: Pasar på Philipinerne, ARC, (Animal Rescue Cambodia)
og The Bethlehem Animal Shelter.
Behovet for hjælp er vokset siden Corona gjorde sit indtog i verden. Mange steder er gadehundenes muligheder
for at finde føde blevet væsentligt forringet. Dels fordi gadehundene mange steder lever af rester fra restauranter,
eller fodres af turister, dels fordi restriktioner og nedlukninger besværliggør arbejdet for de lokale organisationer.
Så har jeg ikke nævnt KAT i Nepal. De er dog på ingen måde glemt – tvært imod!
Coronakrisen ramte os bare få dage før alle deltagerne skulle rejse til Nepal, og vi måtte aflyse projektet. Det er vi
selvfølge meget, meget kede af, men midt i det hele er vi dog glade for, at det blev til en aflysning før vi rejste, i
stedet for en aflysning MENS vi var afsted!

Det var to års forberedelser, både herhjemme og hos KAT i Nepal der ikke blev til noget, og på den økonomiske
side har foreningen også haft nogle udgifter. Heldigvis kan KAT bruge de midler, der allerede var sendt derud, i
deres daglige arbejde. Der skal lyde en stor tak til alle involverede for engagement, velvilje og for at tage
aflysningen i stiv arm!
Hvorvidt vi kan gennemføre projektet på et senere tidspunkt, er svært at sige. Men vi håber at det bliver muligt!
Så kan jeg sige velkommen til Anne. Anne er vores nye journalistiske medlem, som med stort engagement
formidler nyheder til vores medlemmer, både på hjemmesiden og på facebook. Et stort løft for foreningens ansigt
udadtil, TAK, Anne!
Jeg skal selvfølgelig også sende en meget stor tak til alle, der har støttet os i det forløbne år – eller siden sidste
generalforsamling skal jeg måske sige. En tak der er rettet til foreningens medlemmer, til de firmaer der støtter os,
og de fonde der har ydet bidrag til vores arbejde. Uden jeres hjælp kunne vi ikke så meget.
Dette er min sidste årsberetning som formand for FDUG Jer stopper som formand i bestyrelsen, og vil her gerne
sige tak til mine bestyrelsesvenner, for mange gode, travle, flittige og ikke mindst hyggelige timer til gavn for
gadedyrene.
Punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
Budget for 2021 blev ligeledes fremlagt.
Punkt 4: Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Der var ikke kommet forslag til generalforsamlingen.
Punkt 5: Fastlæggelse af budget, kontingent.
Budgettet blev fremlagt under punkt 3 og kontingentet blev ikke ændret (Kr. 200,- årligt)
Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Karen Hørmann modtog ikke genvalg.
Anne Gallagher Vom Braucke blev valgt for 2 år.
Anne-Marie Jensen modtog ikke genvalg.
Lars Bloch Sørensen blev valgt for 2 år.
Da bestyrelsen i Dyrlæger uden Grænser, ifølge vedtægterne, kan bestå af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer, blev der
ikke valgt en til at overtage Anne-Marie Jensens post.
Punkt 7: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Janne Wilkens Rasmussen blev valgt for 1 år.
Heidi Marika Linna modtog ikke genvalgt.
Julie Stephensen blev valgt for 1 år.
Punkt 8: Valg af revisor.
Foreningens revisor – Firmaet PDG-Revision – blev valgt.
Punkt 9: Eventuelt.
I forbindelse med at Karen Hørmann havde valgt at træde ud af bestyrelsen ved dette års generalforsamling,
havde den øvrige bestyrelse valgt at gøre Karen til æresmedlem af foreningen.
Karen har været med fra foreningens start og har gennem hele foreningens eksistens, bidraget med stor faglighed
og organisationstalent, som har været med at skabe og videreudvikle foreningen.
Karen har ligeledes gjort det muligt at gennemføre en del ABC-projekter – dels med at organisere dem, men også
ved at deltage i selve projekterne. Karen måtte også sammen med den øvrige bestyrelse træffe den triste
beslutning om at aflyse Nepal-turen 2020 på grund af corona-pandemiens udbrud – ikke en nem opgave!

Den øvrige del af bestyrelsen ser frem til at se Karen og håber at hun stadig vil følge vores arbejde.

Bilag:
Underskriftsblad på deltagende bestyrelsesmedlemmer.

