Generalforsamling i Dyrenes Venner (DV) 17. april
2010 i Østerbrohuset, København Ø
1. Valg af dirigent og referent
Formand for DV, Peter Mollerup (PM) bød velkommen til de fremmødte og foreslog
Svenn Paulsen som dirigent og Birgith Sloth som referent.
Forslagene blev vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og mindede om,
at for at være stemmeberettiget, skal man have betalt kontingent mindst en måned før
generalforsamlingen. Dirigenten gav derefter ordet til formanden

2. Beretning fra formanden
Formanden berettede følgende:
- Kampagnen for at få et forbud mod sex med dyr forløber godt, og der er nu
samlet over 15.000 underskrifter. Maxi Zoo har samlet over 500 underskrifter og også
dyrlægerne og en privat person har samlet mange. Indsamling af underskifter løber
året ud.
- Kampagne om FN deklaration for dyr. DV har indsamlet yderligere godt 3.000
underskifter udover de, der blev afleveret til WSPA sidste år.
- Ægkampagnen. Fra 2012 skal alle bure være berigede, men DV finder, at denne
forbedring fortsat er utilstrækkelig, og opfordrer derfor i ægbrochuren forbrugerne til at
købe økologiske æg eller æg fra fritgående høns. DV afholdt en lille aktion på
Kultorvet lige op til påske, hvor brochuren blev uddelt sammen med påskeæg.
- Hvaler. Danmark bør støtte opretholdelse af moratoriet samt at dette respekteres.
Hvis en mindre fangst tillades, skal den baseres på den vedtagne matematiske model
RMP. Hvalreservatet i Sydatlanten skal fortsat støttes, og Japans fangst i Antarktis

reservatet skal ophøre. DV’s involvering i lancering af delfinfilmen COVE, og at vi
bragte filmens hovedperson Ric O’Barry til landet, var en stor succes med megen
medieomtale. DV skal sammen med de andre danske organisationer deltage i et
møde i maj med Udenrigsministeriets hvalkommissær. Den 4. juni er der
hvaldemonstration, hvor vi bærer den oppustelige hval gennem dele af Strøget og
frem til den japanske ambassade, hvor vi afleverer en protestskrivelse. Norge har sat
som mål at fange 1286 vågehvaler i år. DV deltager i en internet baseret protest
overfor Norge. DV deltog i februar i Geneve i en international rettergang imod
hvalfangst, og var her en af anklagerne med emnet dyrevelfærd.
- Cirkusdyr. DV er imod anvendelse af vilde dyr herunder elefanter og søløver i
cirkus og har protesteret over dette til Justitsministeriet. Vi vil intensivere dette arbejde.
- Rævefarme. Det var en succes at et totalt forbud blev vedtaget, selvom udfasning
godt nok først træder i kraft om 14 år for heltidsfarmere og om 7 år for deltidsfarmere.
-

Minkfarme. DV glæder sig over at kontrollen og forholdene er blevet bedre.

- EU importforbud for sælskind. Dette er en succes, og kun oprindelige folkeslags
fangst er undtaget fra importforbudet.
- Jagt. Dyreetisk Råd, hvor DV’s formand er medlem, beskæftiger sig fortsat med
emnet.
- DOSO. De 15 dyreværns- organisationer har etableret et godt samarbejde og har
haft mange sager til høring fra justitsministeriet.
- Dyrevelfærdskonference. En vellykket konference om dyreforsøg blev med 75
deltagere afholdt november 2009.
- Dyrenes Dag. Ved arrangementet oktober sidste år fik gruppen Gråzonekattene
dyrevelfærdsprisen.
- Muskelhunde. Formanden orienterede om regeringens forslag til forbud mod 13
hunderacer, samt det arbejde DV og andre organisationer gør for i stedet at sikre at
folk, der anskaffer hund, har den fornødne viden og kunnen.
-

DV deltager i flere af Justitsministeriets arbejdsgrupper.

Beretningen godkendtes med applaus.

3. Regnskab
Det af revisoren godkendte årsregnskab for 2009 omdeltes, og kassereren gennemgik
regnskabet. Indtægten var på 332.084,66 kr. og udgifter på 513.459,57 kr. Som
bestyrelsen havde forudset, kom der et underskud. Dette beløb sig til 181.374,91 kr.
Foreningens egenkapital er på 1.333.456,30 kr., hvoraf godt 1 mill. står på
højrentekonto
Der var enighed om at regnskabet for 2010 vil blive opstillet på en lidt anden måde..
Regnskabet godkendtes.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog opretholdelse af hidtidige på kr. 100. Dette blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
Mie Hultengren har på grund a familieforøgelse valgt at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen havde indstillet Thirajane Jacobsen i stedet gældende for den resterende
2-årige periode.
Bestyrelsen havde indstillet Bibi og Peter Mollerup til genvalg som
bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode.
De foreslåede blev valgt henholdsvis genvalgt med applaus.
Bestyrelsen havde indstillet Svenn Paulsen til genvalg som revisor, og han blev valgt
med applaus.

6. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.

7. Eventuelt
Bibi Mollerup orienterede om dannelsen af et dyreværnsparti Fokus og opfordrede
til, at man skriver under som stiller for partiet. Bibi mindede om, at dette ikke betyder,
at man skal stemme for partiet ved et valg, men alene at man giver partiet en
demokratisk mulighed for at deltage i folketingsvalget.
Formanden takkede Mie for den store indsats i bestyrelsen og overrakte hende en
gave for indsatsen. DV glæder sig over, at Mie fortsætter som aktiv i foreningen.
Formanden takkede ligeledes Svenn Paulsen for indsatsen som revisor og dirigent.
Endelig takkede formanden for god ro og orden, og generalforsamlingen afsluttedes.

Underskrives af dirigenten

	
  

