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Generalforsamling i Dyrenes Venner d.L3.4.2OL8 i Kulturhuset lslands Brygge
Formand for Dyrenes Venner, Peter Mollerup bød velkommen tilforeningens 20. ordinære
generalforsamling og præsenterede bestyrelsen, der udover ham selv består af:

Næstformand Asta Kjærulff
Medlem Anne-sophie Delbanco

Kasserer Poul-Erik Hansen

Medlem Bibi Mollerup

Herefter fu lgtes dagsordenen for generalforsamlingen.
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L.

Valg af dirigent
Swenn Poulsen indstillet af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede
forsamlingen lovligt indkaldt jævnfør vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

2.

Beretning fra formanden
Formanden fortalte om foreningens aktiviteter: Øksnehallen på Vesterbro - kampagne
sammen med Body Shop for at få et internationalt forbud mod dyreforsøg i
kosmetikindustrien. Æggedog - på gaden i Påsken ogCirkuskampogne - har båret frugt og
der kommer et forbud mod vilde dyr i cirkus. Foreningen har netop kontaktet partiernes
dyrevelfærdsordførere for at sikre en kort overgangsperiode.

lnternationalt arbejdes der med samarbejder med bl.a. World Animal Protection,
Compassion in World Farming og den omtalte kampagne med Body Shop.
Foreningen arbejder fortsat for at bevare hvalfangstmoratoriet og for hvalreservater ved at
påvirke danske beslutningstagere og Den lnternationale Hvalfangst Kommission (lWC) der
nu holder møde hvert andet år.
Dyrenes Venners Forlang Frie Søer- kampagne resulterede i, at der nu er kommet et

dyrevelfærdsmærke (hjerte-mærket), der indtil nu gælder svinekød, og som de kommende
år vil blive bredt ud til mejeriprodukter, okse, kalve og kyllingekød. Mærket kommer ikke til
at gælde æg.
De nyeste

talfor mærket

er:

27% af alt svinekød solgt i Danmark er hjerte-mærket
49% af forbrugerne kender mærket

tillid til mærket
Mærket kontrolleres af neutral instans (Baltic Contro!, der også kontrollerer det røde Ø-

670/ohar

mærke).
Kalvekampagne: Formanden informerede om kampagnens forløb og bestyrelses
overvejelser og beslutning om at afuente dyrevelfærdsmærket for kalve, og derefter folde
kampagnen ud.

Spørgsmålfro salen om økologiske kolve sendes ud of londet og om tyrekalve også slås ihjel
efter fødslen? Økologiske tyrekolve sendes ikke ud af londet, men jerseykalve slås også ihjel
straks

efterfødsel.

,

Dyreværnskonsulenter: Peter Mollerup fortalte om baggrunden for oprettelsen af
uddannelsen til Dyreværnskonsulent. Dyrenes Venner har betalt uddannelsen for 4
konsulenter, hvoraf de 2 er i bestyrelsen (AS og AK)
Der afholdes årlige møder mellem dyreværnsforeningerne og politikredsene som besluttet
i Folketinget. Dyreværnskorpset er støttet af Dyrenes Venner, der vil nyde gavn af
konsulenternes viden.
Samarbejdet med Body Shop om det internationale forbud mod kosmetik-forsøg kommer
også til at foregå d. 6. Maj ved en Pet-aton.
DOSO (ink!. Dyrenes Venner) har i mange år afholdt Forsøgsdyrenes Dag24. april- iflere år
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bl.a. i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse. Dyrenes Beskyttelse har ikke ønsket at deltage
i år, så DOSO har arrangeret dagen sammen med Københavns Universitet.
Samarbejdet med Maljø- og Fødevareministeriet er meget positivt. Ministeriet tager selv
initiativer og der følges op på handlingsplanerne for både Svin og Fjerkræ. Ministeriet har
lavet undervisningsmateriale til folkeskolen - for både de lave og højere klassetrin.
Samarbejdet med DOSO fungerer fortrinligt
Opsummering:
Sejr: Cirkus og Dyrevelfærdsmærke
Nederlag: Buejagt er nu vedtaget for kronvildt og Dåvildt og Falkon6rjagt tilladt

til medlemmerne - som vi gerne vil have flere af
Tak til de aktive Tak til donatorerne Tak til bestyrelsen - fungerer hyggeligt og konstruktivt
Tak til Swenn Poulsen - som i 20 år har fungeret som dirigent og revisor
Tak

fra forsomlingen af aktiviteter i Øksnehollen, næstformandens indsats og of
Nyhedsbrevet.
Ros

3.

Regnskab fremlægges

til godkendelse

Kasserer Poul-Erik Hansen fremlagde og gennemgik regnskabet. Regnskabet godkendt.

4.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver 100,- kr. Dette vedtaget af forsamlingen.

5. Valg af bes§retsesmedlemmer og revisor
Poul-Erik Hansen er på valg og modtager genvalg

bestyrelsespost' Masja præsenterede
Masja Feline Reipurt er indstillet af bestyrelsen til en
sig.
Begge

val4 med klapsalver-

revisor i kommende
Bestyrelsen indstiller swenn Poulsen som foreningens
revisionsPeriode og han vælges.

lndkomne forslag
lngen indkomne forslag
7. Eventuelt
poursen og famifie for den vedhordende indsats
Tak fra foreningen tir swenn
dirigent og aktiv-

-

som revasor,

13.4.2018 BM

v/evt
Dirigent Swenn Poulsen
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