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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK DYREVÆRN ÅRHUS (DDÅ) 

Dagsorden: 
1. Orientering ved formanden 

2. Organisation 

3. Generalforsamling og valg til bestyrelse 

4. Strategiseminar og Nytårskur med medarbejderne 

5. Eventuelt 

6. Fastlæggelse af næste møde 

AD 1: Orientering fra formanden 

 Jeg deltog den 17. december 2018 i ekstraordinær generalforsamling i ”Dyreværns-

korpset”. Konklusion: Vi fortsætter arbejdet. Referat fra mødet er vedlagt. 

 Indvielse af den nye bygning forløb yderst tilfredsstillende med ca. 200 gæster, 

Herunder afløste Dennis Knudsen (kendis frisør) Poul Thomsen (TV vært) som pro-

tektor. 

 Status på den nye bygning: Den nye bygning er overtaget af DDÅ og taget i brug. 

Det udestår nogle arbejder, før vi er helt færdig; herunder indretning af udendørs 

løbegårde og bure til fugle. Nogle af arbejderne udføres af DDÅ og nogle af Jytas. 

 Status på jordarbejder: Disse er udført og godkendt af DDÅ. 

 DDÅ har en stand på Jyraks katteudstilling i Fælleden i Skanderborg den 12. og 13. 

januar. 

 Bestyrelsen ønsker, at arrangementer gennemføres i 2019 som i 2018. Der udpe-

ges en til to fast ansatte til hvert arrangement som ansvarlige. Lønomkostninger 

skal holdes på et minimum, hvorfor der skal ske maksimal anvendelse af frivillige; 

herunder bestyrelsesmedlemmer. 

 Flere af de fast ansatte ved internatet har givet udtryk for, at de ikke er trygge ved 

at være alene i tidsrummet fra kl. 18.00 til nattevagten møder kl. 19.15. Dette er no-

teret. Der udarbejdes en instruks for truende situationer. 

Dato: 9. januar 2019 kl. 1730 

Til stede: Kalle Fisker (formand), Frank Juhler (næstformand), Torben Hjorth, Jane Tri-
er Mortensen, Kim Vindberg-Larsen, Helle Billum og Merethe Jastram Knud-
sen (suppleant).  

Afbud:  

Gæst(er):   

Referent: Formanden 
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AD 2: Organisation 

Bestyrelsen besluttede en ny organisation, som træder i kraft 17. januar 2019. Personalet 

orienteres først enkelt vis og dernæst samlet på fællesmøde 16. januar kl. 12.00. 

Det lykkedes ikke at ansætte en dyrlæge, hvorfor kontrakten med Østergaards Dyrehospi-

tal genforhandles og forlænges.  

 

AD 3: Generalforsamling og valg til bestyrelse 

Fastlæggelse af dato: 21. maj kl. 19.00. 

Frank og Kalle er på valg. Begge genopstiller.  

Det bør indføjes i vedtægterne, at man skal have været medlem af foreningen i mindst 6 

måneder for at opstille til bestyrelsen. 

 

AD 4: Strategiseminar og Nytårskur med medarbejderne  

Dette venter indtil den nye organisation er på plads. 

 

AD 5: Eventuelt 

Ingen punkter. 

 
AD 6: Fastlæggelse af næste møde: Næste møde afholdes 6. februar kl. 18.00. 

  
 

 

 


