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Referat fra DFA’s Generalforsamling D. 25.07.15

1. Valg af dirigent og referant:
 Formand Christina Jespersen byder velkommen og foreslår Jesper Ejlerskov til dirigent og
Kamilla Karlsen som referant. Disse vælges.
2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter:
 Der er ingen fuldmagter til godkendelse.
3. Formandens beretning:
 År 2014/2015 har været og er et hårdt år for DFA. Tidligere oplevede vi altid fremgang i hele
vores arbejde, nu går det stødt den anden vej og vi støder oftere og oftere panden mod en
mur.
 Der er i 2015 trådt en ny lovgivning i kraft iht. Eksport/import af hunde i EU, hvilket gør det
både sværere og meget dyrere for os at hjælpe hundene hjem til DK. Mette bruger mange
timer på at planlægge disse ture, så de går i 0. Ligeledes er der kommet en ny lovgivning ift.
De dyrlæger vi sende af sted og det arbejde de skal udføre.
 Vi oplever et fald i medlemstallet, hvilket betyder færre penge til at hjælpe dyrene for.
 Vi mangler frivillige. Vi er for få til at nå alt det arbejde der skal klares. Her snakker vi
plejefamilier, kørsel i DK, folk der vil rejse, loppemarkeder der skal afholdes. Det giver alt
sammen meget mere arbejde for os i bestyrelsen.
 Der kommer flere hunde alle steder. Især på Skiathos er der kommet mange flere hunde, end
der har gjort de sidste mange år. Alle vores samarbejdsinternater er fyldt op, og vi er alle
meget frustreret over, at vi ikke kan hjælpe, i det omfang vi ønsker.
 Ift. Til de nye lovgivninger, kan ingen fortælle os hvad og hvorfor. Svarene er søgt alle
tænkelige steder og ingen ved noget eller er enige om hvorvidt lovgivningen skal forstås. Dette
skaber naturligvis også stor frustration, da vi arbejder hver dag for at få svar, og blot står i
stampe. Indtil svarene foreligger må vi arbejde stille frem som vi har gjort det sidste halve år.
 I 2014 afholdte DFA, for første gang, en middag for vores trofaste frivillige. Vi havde inviteret
plejefamilier, trofaste hjælpere og formidlere med. Der var ligeledes besøg fra Portugal, Ana,
som er ansvarlig for internatet Bianca. Det var nogle hyggelige timer og noget vi vil fortsætte
med.
 2014 var ikke det bedste år for vores DFA træf. Det havde regnet voldsomt i flere dage, og det
halve af KBH var spærret af. Dog var heldet med os, og i de 2.5 time vi afholdte træf, var det
tørvejr. Der var, trods regn, mødt ca. 50 hunde op, og vi havde nogle hyggelige timer alligevel.
 DFA søger hvert år et antal kroner af Dyrevelfærdspuljen her i Danmark. Disse penge skal
bruges på dyrevelfærd i Danmark. Her hjælper vi, når vi bliver bekendt med tilfælde af
vildkatte. Disse bliver neutraliseret, der bliver aftalt foderværter og opsyn med kattene. DFA
har denne omgang hjulpet 32 katte. Mette laver regnskab, som netop er sendt af sted til
Naturstyrelsen.
 Vores auktionsside på Facebook fungerer godt. Her bliver der solgt mange ting, og folk er
søde til at betale lidt ekstra og donere porto, så der går mest muligt til dyrene. Ligeledes bliver
der stået sammen, når der skal samles ind til specifikke formål. Godt gået!
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SKIATHOS, af Christina:
 Trods frustrationer og en masse ekstra arbejde, er der alligevel blevet neutraliseret det antal
hunde, der har været brug for.
 Skiathos Dog Shelter er endelig blevet officielt godkendt af myndighederne.
 Med en godkendelse kan DFA måske godkendes i et system der hedder traces. Det vil betyde
at vi kan samarbejde med Skiathos Dog Shelter, som nu er en forening, og indføre de antal
hunde vi ønsker.
 I sommer 2015 har et par, som er meget trofaste overfor DFA, været i Grækenland på ferie.
Manden, Stefanos, er græker og har udført et kæmpe stykke arbejde på øen. Han har talt med
mange, for at løse problemer for os, og endte til sidst med et møde med borgmesteren. Det
resulterede i at borgmesteren tog en tur op til internatet. Her så han hvor godt det fungere, og
samtidig, at turisterne elsker at hunde er glade og i sikkerhed deroppe. Der kører en turistbus
til internatet hver søndag og så går de med alle hundene. Fantastisk initiativ, hvilket
borgmesteren også måtte sande. Det var et meget positiv møde. Godt gået Stefanos.
PORTUGAL, af Mette:
 Internatet Bianca huserer mellem 350-400 hunde pt.
 DFA finder ca. hjem til 20-25 hunde årligt. Holland aftager en stor del.
 Der er 1 gang årligt dyrlæger af sted for at neutralisere. Dette gør en kæmpe forskel, men er
også en stor udgift. Koster ca. 35.000 kr.
 Bianca har fået tildelt mere grund af kommunen. De har fået bygget en masse kenneler, så
der nu næsten ikke er nogle lænkehunde. De mangler stadig nogle stykker, men mangler
simpelthen pengene. En kennel, af den type de pt. bygger, koster ca. 10.000 dkr.
 I fremtiden, er det planen, at på den grund de har fået tildelt af borgmesteren
skal der bygges bygninger til: syge hunde, de gamle hunde, hvalpe osv. Det har desværre
lange udsigter, da det koster rigtig mange penge, som de på nuværende tidspunkt slet ikke
kan skaffe. Total budget til dette, er endnu ukendt. Første prioritet er kennelerne indenfor pt.
 Vi har netop sendt 9 paller foder mv. til Bianca
HALKIDIKI, af Kamilla:
 Vedr. Halkidiki har vi samme problemer ift. At få hunde hjem, som der er fra Skiathos, og
endda lidt flere. Tolderne i lufthavnen er meget emsige. Mange har trukket sig fra at hjælpe
Julie, da de simpelthen ikke tør. Der er blevet anholdt 4 fra en anden organisation.
 DFA har derfor ikke aftaget særlig mange hunde i 2015, faktisk kun 4. Vi håber på at det vil
hjælpe os, hvis vi godkendes i traces systemet.
 Julie har ekstremt mange hunde. Også her er det rigtig slemt i år. Hun har fået 3 kuld hvalpe
som alle har skulle have flaske hver 2. Time.
 Julie er færdig med sin ombygning. Mange af vores medlemmer støttede med forskellige
beløb og DFA sendte også en klækkelig sum af sted. Internatet er godkendt.
 Julie har været til mange møder med borgmesteren, for at få det offentlige med til at lave en
neutraliseringskampagne. Borgmesteren er indvilget, dog med det forbehold, at der kun må
bruges én bestemt dyrlæge. Denne dyrlæge er ikke god ved dyrene og bruger ikke nok
bedøvelse osv., så denne vil Julie naturligvis ikke bruge. De ligger stadig i forhandling. Men
Julie arbejder hårdt og får neutraliseret i snit 15 hunde om måneden, uden tilskud.
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4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse:
Regnskabet for 2014 fremlægges, af Marianne:
 DFA har fået ca. 170.000 kr. mindre end 2013. Dette skyldes i særdeleshed færre adoptioner,
men også færre medlemmer.
 I takt med færre adoptioner er rejseomk. Faldet i 2014 ift. 2013, hvor vi havde flere af sted for
at hente hunde.
 Stort set intet salg i Shoppen.
 Lige nu har vi ca. 120.000 kr. stående. Nogle er fortsat reserveret til Skiathos Dog Shelter,
som nu kan begynde deres renovering.
 Regnskab godkendes.
5. Indkomne forslag:
 Ift. Indkomne forslag var der kun 1, fra DFA, som ønsker at få indført revideret vedtægter. DFA
har fået lavet nye vedtæger, som er mere specifikke. Disse har været offentliggjort på
hjemmesiden, så alle har kunne læse dem igennem.
 De nye vedtægter godkendes.
6. Fastsættelse af kontingent:
 DFA ønskede at fastholde kontingent på kr. 150 årligt, dette godkendes.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant:
Christina Jespersen, formand, modtager genvalg.
Marianne Jensen, kasserer, modtager genvalg.
Christina Holm, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg.


Jf. de nye vedtægter som netop er godkendt, er det 1/3 af bestyrelsen der hvert år er på valg,
det er derfor 2 personer der skal på valg, og der trækkes lod. Christina Holm sidder over og er
på valg næste år.
Christina og Marianne vælges ind igen til samme poster.



DFA har plads til en suppleant i det daglige arbejder. Charlotte Andersen ønsker at stille op til
suppleant. Charlotte fortæller om sig selv og sit virke i DFA. Charlotte vælges ind. Velkommen
til Charlotte.
Pga. de nye vedtægter er 2 på valg næste år, der må trækkes lod blandt
Mette Nielsen, næstformand
Hanne Pedersen, sekretær
Kamilla Karlsen, bestyrelsesmedlem
Hanne Pedersen trækkes ud. Dermed er Christina Holm og Hanne Pedersen på valg næste
år.

8. Valg af revisor:
 DFA ønsker at fortsætte med BHA Revision, dette godkendes.
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9. Eventuelt:
 DFA ønsker at afholde et stormøde i efteråret. Ideen er at lave en aften med ”brainstorming”,
så vi kan inddrage medlemmerne og få en masse gode ideer. Her kan vi samtidig få nedsat
nogle arbejdshold til at stå for div. tiltag hvis der kommer sådanne.

Der takkes af fra formand Christina Jespersen
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