Dyrenes Venner generalforsamling 18.4.2015 /Bryggens Kulturhus
Velkommen v. Peter Mollerup

3,.

til den

18. generalforsamling iforeningen

Valg af dirigent og referent

Swenn Poulsen indstillet af bestyrelsen og valgt. SP konstaterede forsamlingen lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.
Bibi Mollerup valgt som referent.

2.

Beretning fra formanden

Peter Mollerup fortalte først om det glædelige resultat af foreningens kampagne 'Forbyd sex med dyr'
og baggrunden og forløbet af kampagnen. Resultat ses i kommende uge, da lovforslaget, der forbyder
menneskers seksuelle omgang med dyr, skal igennem 2. og3. behandling i Folketinget d.2L. og24.
april.
Foreningens anden store kampagne 'Forlang frie Søer' var med til at skabe grundlag for frie søer
løbeafdelingen. Formanden redegjorde for forløbet og samarbejdet med Landbrug & Fødevarer,

i

Slagterierne og supermarkedskæderne, og om hvordan FØdevareministeren er engageret i at få en
Velfærdsgris/Ministergris/Mærkegris. Kampagnen fortsætter med fokus på at få frie søer i farestalden (5
uger) samt arbejde for at realisere Velfærdsgris. Der spurgtes til, om man kan fokusere på at undgå ihjellægning: Dyrevelfærdsregler kan vaere incitament til innovative griseproducenter. Peter Mollerup
besvarede spørgsmål om transporttidel danske og EU regler for dette, og informerede om at Danmark
sender 10 millioner slagtesvin til slagtning i Tyskland hvert år.
Foreningen har også været aktive på fjerkræfronten - arbejdet for bedre forhold for æglæggende høner
og slagtekyllinger. Ministeriets arbejdsgrupper og Rosa kampagnen gennem Europa i sommeren 2014:

Mærkning af kyllingekød efter fremstillingsmetode.
Hvaler og delfiner har foreningen også i det forløbne år kæmpet for. L. september på World Dolphin Day
sammen med foreningen De vilde delfiner. Og sammen med de øvrige NGO'er har foreningen som
vanligt arbejdet for at få stoppet genoptagelsen af kommerciel hvalfangst via lWC.
Dyr arbejder foreningen fortsat på at få ud af cirkus - bl.a. med arrangement på StrØget dd. Benneweis
har meldt stop for elefanter og Mexico har forbudt vilde dyr i cirkus. For få dage siden blev det forbudt i
San Francisco.

Aktiviteter i praksis:

o
o
.
o
r
r
o

Signe Moesby har lavet skoletjeneste og været på flere skoler og fortalt om dyrevelfærd for

interesserede og engagerede børn og lærere.
@ksnehallen,

Æggekampagne med Påskeæg
Cirkus uden dyr på Strøget
Gadhimai festival
Europæiske gadehunde
Gram slot

bl.a' Doso som repræsenterer 130'000 medlemmer'
Foreningen værdsætter alle samarbejdspartnere
Forsøgsdyrenes Dag 24. april'
Fødevareministeriet, Dyrenes Beskyttelse ifm
og samarbejdet med MetteMia er fuldt
Administrationen fungerer upåklageligt. Hjemmesiden
tilfredsstillende.
har gjort en
peter Moilerup opmærksom på, at arbejdet for dyrene nwter og foreningen
Som afsrutn ing 96r
på foreningens resultater nævnes bl'a':
stor forskel for mange dyr. som eksempler

o
o
o
o
o
o
o
o

Forbud mod sex med dYr
Forbud mod fiskeri med levende agn
Forkortelse af tiden for salg og brug af fyrværkeri
Forbud mod religiøse slagtninger uden bedøvelse
Mere hval-venlig dansk holdning
raeve
Forbud mod træning af gravhunde med levende
Forbud mod hold af ræve i pelsproduktion
Frie grise i lØbe-afdelingen

alfa og
godt - arbejdet er ulønnet, så den gode stemning er
samarbejdet i bestyrelsen er ekstraordinært
gennem
swenn Poulsen for den flotte og ihærdige indsats
omega. Formanden takker bestyrelsen og takker
alle årene.

Beretningen modtaget med klapsalver'

3.

Regnskab

Kasserer Poul-Erik Hansen gennemgik regnskabet'
Regnskabet godkendt.

4.

Fastsættelse af kontingent

være l-00,- kr' årligt' Forslaget vedtaget'
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fortsat skal

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor'

for en ny 3-årig periode
Poul-Erik Hansen er villig til genvalg - og valgt
Signe fortalte om sig selv: uddannet
signe Moesby indstilles af bestyrelsen til en bestyrelsespost'
Moesby valgt for en 3-årig periode'
cand.ling.merc. i sprog og kommunikation. signe

Bestyrelsen indstiller Swenn Poulsen

6.

lndkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag'

til revisor -

SP

valgt'

7. Evt.
Medlem tilbyder sin hjælp som aktiv og dette tages imod med kyshånd.

Dirigenten takker for god ro og orden og erklærer dette års generalforsamling for afsluttet.
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