Danish Friends of Animals
E-mail: info@dfas.dk  Hjemmeside: www.dfas.dk

Referat generalforsamlingen lørdag den 8. juli 2017:

1. Valg af dirigent & referant:
Mette byder velkommen og forslår Jørgen til dirigent og Patricia som referent. Disse vælges.

2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter:
Der er ingen fuldmagter til godkendelse.

3. Bestyrelsens beretning af formanden for 2016:
DFA’s fornemste opgave er at sende dyrlæger til Grækenland og Portugal, hvor vi kan hjælpe
lokalt med neutralingsprojekter, yde økonomisk hjælp til medicin og foder når der bliver spurgt
om hjælp og formidle et lille antal dyr til nye hjem.
En del hunde har fået hjem i Danmark i 2016, men der har også været en andel som skulle til
omformidling. Grundet har været forskellige, men det er ingen tvivl om at ejer løber fra deres
ansvar når de skaffer sig et nyt familiemedlem. Det er frustrerende for os, synd for hundene og
der udtænkes derfor ny adoptionsrutiner med et lille stabilt team.
I sommeren var en frivillig i bestyrelsen i Georgien og kunne se et stort antal gadehunde. De
bliver neutraliseret og øremærket før de sættes tilbage på gaden. Et internat gør et stort stykke
arbejde for nogle af hundene og DFA bidrog med dkk 4500,- til medicin og mad. Vi fik en kopi af
regningen og de var meget taknemmelige for vores bidrag.
Vores økonomi er stabil. Dyrlægeregningerne her i Danmark er faldet en del. Vi har nogle
trofaste støtter som donerer penge til forskellige formål når vi slår det op. Det gør en kæmpe
forskel for internaterne.
Skiathos: Der er desværre stadig en mangelfuld kommunikation mellem Skiathos og DFA. Vi vil
så gerne hjælpe med formidling af dyr, penge til medicin og dyrlæger. Men vi hører intet. Den
gode nyhed må være, at der ikke er et overflow af hunde på internatet, for når vi får tilbudt hunde
som vi kan finde hjem til er det ofte hunde på 2-3 år+. Heldigvis sætter DFA en ære i at finde
hjem til hunde som har nogle år på bagen, da de ofte er meget oversete. DFA har støttet med
penge til medicin og foder sommeren 2016.
Portugal: Fungerer stadig godt. Ana Duarte har stadig meget travlt og til tider bliver vi oprigtigt
bekymret for hende, da hun knokler 24/7. Vi har haft held med at finde hjem til nogle senior
hunde og de har fungeret så perfekt i deres nye hjem. Ana er meget glad for vores hjælp og
dyrlæge projekt. Ana spurgte tidligere om DFA kunne hjælpe med et dyrlægehold mere om året,
da de har store problemer med at neutralisere kattene som bor på gaden. Efter en snak med
hende, fandt vi ud af at det er bedre at de løbende hele året rundt kan bruge deres egen
dyrlæge, da arbejdet med i sær sterilisere sker kontinuerligt året rundt. Til gengæld støtter DFA
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med EUR1500 2 gange om året, januar og juni når medlemsbladet udkommer. Det er en billigere
løsning for DFA og mere fleksibelt for Bianca.
Halkidiki: Julie har haft store problemer med sygdom hos i sær hvalpene og nogle er døde. Så
længe at det står på, tør DFA ikke at formidle hunde derfra i det omgang som vi ønsker. Vi støtter
som altid økonomisk, når Julie spørger efter det, når det er os muligt.
Halkidiki: Xristiana knokler stadig løs med neutralisering af katte og der hjælper DFA også
økonomisk, for det er en vigtig og stor opgave for kattenes skyld. Hun beder sjældent om hjælp,
men vi glemmer ikke Xristiana og hendes store arbejde.
Dyrlæger uden grænser:
I foråret 2016 rejste et hold til Portugal og efteråret 2016 et hold til Skiathos. Der blev knoklet løs,
men det er et dyrt projekt. Så det handler om at udnytte turene optimalt. Rejse i billige perioder
og gerne en sygeplejerske med, så dyrlægerne kan nå så mange dyr som muligt. I efteråret 2016
rejste en dyrlæge og sygeplejerske til Skiathos. Der var først kun 6-7 hunde som skulle opereres
på og turen var ved at blive annulleret, da det ville blive for dyrt. Det vil i sådan tilfælde være
billigere for DFA at sende pengene til neutralisering og så kunne de få det gjort på øen eller i
Volos. Men pludselig i sidste øjeblik skulle nu ca.15 hunde neutraliseres og en del katte også.
Dyrlægen snakkede en del med Jan, Skiathos om vigtigheden om at nyankomne hunde skal i
”karantæne” så evt. sygdom ikke spredes til resten af internatet, som de har haft en del af.

Dyrevelfærdspuljen:
Der var ikke tid til at søge dyrevelfærdspujlen 2016-17. Det er rigtigt ærgerligt, for DFA har mulighed for
at hjælpe med 30-40 genudsætninger, vinterfoder og loppe- og ormekur her i Danmark. Vi forsøger at
søge til efteråret 2017 igen.

Medlemstal:
Virker stabilt og medlemmerne er gode til at runde beløbet op. Det betyder al verden for vores dyrlæge
projekter.

4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse:
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen ønsker at beholde kontingent på samme beløb. Dette blev godkendt.
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant:
Formand – Mette Østergaard Nielsen – genopstiller
Suppleant – Heidi Thomsen – ønsker ikke genvalg
Suppleant Ida Lind-Toft – stillede op og valgt ind

8. Valg af revisor:
Bestyrelsen ønsker at forsætte med at benytte BHA revision. Dette blev godkendt.

9. Eventuelt:
Der blev takkede af for en god og hyggelig generalforsamling.
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