Generalforsamling i Dyrenes Venner 6.9.2020

1. Valg af dirigent og referent: Maria Andersen indstillet og valgt til dirigent. Bibi Mollerup indstillet og
valgt til referent.
Dirigent erklærede forsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Beretning fra formanden:
Peter Mollerup berettede om de kampagner, som Dyrenes Venner har ført gennem hele året.

”Bekæmp burene” resulterede i indsamling af 1,6 mio. underskrifter. Disse har været evalueret af
EU, og da mere end 1 mio. af dem er godkendt, skal EU-kommissionen nu komme med forslag til
at få dyrene ud af burene.
En stor indsats for cirkusdyrene har endelig givet positivt resultat. Fra 1. januar 2022 må elefanter,
søløver og zebraer ikke mere fremvises i cirkus i Danmark.
Foreningen har også igen været aktiv i to store internationale kampagner. ”Empty the Tanks”,
hvor målet er at få afskaffet alle verdens delfinarier, og ”Stop Live Transport”, hvor målet er at få
indført en maksimal transporttid på 8 timer for slagtedyr, som transporteres i Europa. For begge
mål gælder, at der er meget langt endnu, men Dyrenes Venner giver ikke op – vi vil også i årene
fremover bakke op om disse to aktiviteter.
I 2019 startede vi igen på forskellige tiltag for at få sat en stopper for salg af foie gras i Danmark.
Desværre har restauranterne ikke fulgt i supermarkeders fodspor. Alt for mange spisesteder har
foie gras på menukortet, lige som mange special-butikker og visse supermarkeder stadig sælger
foie gras.
Denne kampagne vil fortsætte gennem hele 2020.
Mange kræfter og megen økonomi er blevet brugt for at få forbrugernes øjne op for, at det virkelig
gavner dyrene, hvis man køber animalske produkter med det statskontrollerede
Dyrevelfærdsmærke (de 3 hjerter). At Arla nu også er kommet med, er en stor gevinst for mærket.
Næsten 1.000 kvægbesætninger har meldt sig ind i denne mærkeordning, og allerede nu kan man i
det danske landskab konstatere, at flere køer er kommet på græs.
En medlemskampagne, som primært blev gennemført via de sociale medier, gav Dyrenes Venner
ca. 250 nye medlemmer, så nu er vi igen næsten oppe på 1.000 medlemmer.
Til sidst blev de traditionelle udstillingsaktiviteter nævnt. Sund livsstil i Øksnehallen og
Påskekampagnen på Amager Torv i København. Også samarbejder med de andre
dyreværnsforeninger gennem DOSO blev omtalt – specielt i forbindelse med arbejdet for at få en
Kattelov samt den nye Dyrevelfærdslov.
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Beretning godkendt
Regnskabet fremlagt og godkendt.
Bestyrelsen indstiller at fortsætte med 100 kr i årskontingent – Vedtaget
Valg: Asta Kjærulff genvalgt til bestyrelsen for 3 år.
Bestyrelsen indstiller Nina Mirza og Lars Kaa til nyvalg: Begge valgt for 3-årig periode
Bestyrelsen takker Swenn Poulsen for sit mangeårige engagement og arbejde med revision af
foreningens regnskaber og indstiller nu Dansk Revision, Køgevej 46A, 4000 Roskilde, CVR 14 67 80
93 som ny revisor– vedtaget.
Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring: ’ Foreningens ledelse varetages af
bestyrelsen på 5-7 personer…’ ændres til: ’ ’ Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen på 5-8
personer’. Forslaget vedtaget.
Evt. Ingen kommentarer.
Dirigent takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
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