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København

Dagsorden:
Formand Peter Mollerup byder velkommen.
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen indstiller Swenn Poulsen til dirigent - og Bibi Mollerup som referent. Begge valgt.
Swenn Poulsen konstaterer, at forsamlingen er behørigt indkaldt ifølge vedtægterne og dermed
beslutningsdygtig.

2. Beretning fra formanden.
Peter Mollerup fortæller om det seneste års aktiviteter og lægger specielt vægt på at alle
bestyrelsesmedlemmer er aktive. Faste årlige aktiviteter er bl.a. Messe i Øksnehallen som næstformand
Asta Kjærulf står for. Senest var Dyrenes Venner på messen sammen med foreningen De Vilde Delfiner.
Den årlige æggedag er netop afholdt og der opleves en stor efterspørgsel på forbrugerguiden.
Forbrugerguide har været ude i København med freecard.
Cirkusdag har også været en fast aktivitet, men da foreningens mål om et forbud mod vilde dyr i cirkus er
nået, er det slut med denne årlige aktivitet. PM informerer om status for de 3 danske elefanter og at det
forventes at de får et fast sted inden sommeren 2019. De øvrige vilde dyr idanske cirkus: dromedar,
søløver, zebraer er allerede stoppet.

lnternationale kampagner: Stop transport af dyr

-

14.juni gadearrangement afholdtes sidste år og gentages

i

2019.

lnternational Dolphin Day er 1. september, og grundet kommende Olympiske Lege i Japan, er der nu
international underskriftindsamling ift at få stoppet bl.a. nedslagtningen af delfiner i Taijii bugten. DV har
også støttet hobro-hvalen og ildsjælen Susan Sands initiativer. DV følger og fortsætter med at følge arbejdet
i Den lnternationale Hvalfangst kommisssion (lWC).
DV har i den forløbne periode engageret sig stærkt i kampagnen Bekæmp Burene - End the Cage Age og
arbejder fortsat med 140 andre organisationer for at få samlet 1 million underskrifter, der skal tvinge EUkommissionen til at forberede lovgivning for at forbyde bure: Høns, grise, ænder, gæs, kaniner, vagtler. DV
har haft flere gadeanangementer, samlet underskrifter on-line og analogt, bl.a. med freecards og der
planlægges flere initiativer indtil kampagnen slutter 1 0. september 201 9.

Dyrevelfærdsmærket Mærket er en stor succes for kyllinger. Også meget succesfuldt for grise, dog ikke de
et-hjertede, hvilket har foranlediget Danish Crown til at indstille at modtage og afregne et-hjertede grise. Det
skyldes at de to-og trehjertede sælger godt. Forbrugeren vil hellere betale for to og tre-hjertede og dermed
betale mere end foreningen egentligt havde forventet.
Nu forberedes mærket på okse, kalve og mælk.
DV har haft annoncer, freecard, sendt brochurer og postkort ud. DV har støttet de øvrige foreninger i DOSO
iat få udbredt mærket.
PM sidder i mange ministerielle arbejdsgrupper
undervisningsbøger i dyrevelfærd.

- bl.a. deltaget i ministeriets

udgivelse af

Fortsat godt samarbejde i DOSO. Der arbejdes fortsat på at få Dyreværnskorpset op at stå. Næstformanden
har deltaget i korpsets generalforsamling, og DV følger og støtter arbejdet
Foreningen igen i år stærkt engageret i anangementet på Forsøgsdyrenes Dag 24.4.2019, der i år har

temaet'hvad er væsentlig gavn'.

Peter Mollerup afslutter med at takke medlemmerne for deres støtte, stor tak til de særligt aktive, stor tak til
bestyrelsen, der fortsat fungerer meget fint. Stor tak specielt til Masja, der har valgt at stoppe i bestyrelsen,
da det er svært at forene karrieren med bestyrelsesarbejdet. Masja fik overrakt en æske chokolade.
Og en særlig stor tak til Swenn Poulsen, der nu 20 år i træk har været dirigent og ligeledes foreningens
revisor. Revisor fik overrakt 3 flasker vin og dirigent fik ovenakt en æske chokolade.

3. Regnskab forelægges. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
Kasserer Poul-Erik Hansen gennemgik regnskabet, der er revideret og godkendt af revisoren. Dette kan ses
separat på foreningens hjemmeside. Foreningens administrationsudgifter er meget små, da foreningen ikke
har ansatte, lokaleudgifter og alle arbejder frivilligt og gratis.
Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller at kontingentet skal være uændret 100,- kr årligt. Vedtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.

Bestyrelsen indstiller til genvalg:
Peter Mollerup

BibiMollerup
Anne-Sophie Delbanco
Alle genvalgt for en 3-årig periode
Bestyrelsen indstiller Swenn Poulsen til genvalg som revisor. Vedtaget.

5. Indkomne forclag.
lngen indkomne forslag

7. Eventuelt.
lngen bemærkninger.
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Underskrift dirigent Swenn Poulsen

Underskrift referent Bibi Mollerup

