
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DDÅ 
TORSDAG DEN 21. MAJ 2019


Formand Kalle Fisker bød velkommen til Dansk Dyreværn Århus’ ordinære generalforsam-
ling, som blev afholdt på Dyreinternatet. Der var 27 fremmødte, heraf var 22 stemmeberet-
tigede.


1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Karin Sørensen, der blev enstemmigt valgt. Karin Sørensen takkede 
for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig 
og henstillede til, at generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden samt i en sober 
tone.

Herefter gav hun ordet til formand Kalle Fisker.

2. Årsberetning
Formanden aflagde årsberetning og sluttede med at oplyse, at bestyrelsen stod til rådig-
hed for spørgsmål. Der var ingen spørgsmål, kun en kommentar fra salen med ros til be-
styrelsen for det gode arbejde. 


3. Årsregnskab 
Dirigenten gav ordet til revisor Daniel Ulrich, som gennemgik det omdelte årsregnskab.
Der var følgende spørgsmål fra salen:


Spørgsmål: Hvorfor har man valgt at lave ny regnskabspraksis?
Svar: Vores bygningsmasse herude har tidligere haft en kunstig opskruet værdi, fordi byg-
ninger er indgået med den værdi, det har kostet at opføre dem. Det er ikke hensigtsmæs-
sig, da bygningerne i fri handel har en anden og lavere værdi, hvis bygninger skal bruges 
til et andet formål.  F.eks. kostede den nye bygning ca. 12,5 mill. at opføre, alt afhængig af 
hvad der kommer tilbage i moms. I den nye bygning har bokse og udendørs løbegårde en 
værdi af ca. kr. 4 mill., men i fri handel skal bygningen bruges til noget andet, hvor bokse 
og løbegårde formodentlig ikke skal bruges. Dermed er den reelle værdi en helt anden. 
Derfor har vi haft en kunstig opskruet egenkapital, og vi har ønsket at have et mere reelt 
billede af vores værdi og vores egenkapital. Ligeledes har vores egenkapital betydning 
ved søgning af fonde.  

Spørgsmål: Hvad hvis kommunen flytter Bering-Beder vejen, og den kommer herigennem, 
så vil de også betale mindre for stedet, med den nye regnskabspraksis?  
Svar: Vi vil tro, at kommunen vil have en vurdering af, hvad ejendommen er værd, og ikke 
hvad vi synes, den er værd. Derfor mener vi også, vi står stærkere, da vi har fået lavet vo-
res egen vurdering og den er bogført. Vi har drøftet det meget, men mener, vi har taget det 
rigtige valg, selvom det var en svær beslutning. 

Spørgsmål: Den nye bygning, var den ikke budgetteret til 6-7 mill? Men er endt meget hø-
jere?



Svar:  Når der åbnes et gammelt sted, kommer der ekstra omkostninger, som ikke kunne 
forudses, f.eks. kloak, varmeanlæg, som er gjort klar til fremtiden og flere andre beslutnin-
ger, som ikke kunne forudses. 

Spørgsmål: Resultatopgørelsen: hvad er begrundelsen for de relative store stigninger i 
gager? Er der ansat flere folk, eller er der givet store lønforhøjelser?
Svar: Lønnen reguleres jf. Jordbrugets Overenskomst. Der har været øget forbrug af time-
lønnede, fratrædelsesgodtgørelser og ansættelse af nattevagt, så der er døgnbemanding. 
Vi tør ikke lade stedet stå uden personale om natten.
Kommentar: Det er rart med bemanding døgnet rundt af sikkerheds grunde. 
Der var ikke flere spørgsmål. 

4. Valg af bestyrelse

Ny kandidat Pia Daniel, som desværre ikke kunne være tilstede. Formanden lavede kort 
præsentation. Bestyrelsen har haft en samtale med Pia og mener hun besidder mange 
kompetencer, som foreningen kan drage nytte af. 
Kalle Fisker og Frank Juhler var på valg, begge genopstillede.  
Pia, Kalle og Frank blev valgt for en 3-årig periode.


5. Valg af suppleanter
Ny kandidat: Jeanne Billum.

Jeanne præsenterede sig kort og blev valgt.  

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog Beierholm, som blev genvalgt.

8. Indkomne forslag
Ingen.

9. Fastlæggelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020, hvilket blev vedtaget.

10. Eventuelt

Der var intet til punktet.


Dirigenten sagde tak for fremmødet og takkede for god ro og orden.


___________________________________
Dato           Dirigent Karin Sørensen Referent: Lene Andersen
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