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Referat generalforsamlingen juli 2016:

1. Valg af dirigent & referant:
Mette byder velkommen og forslår Helle til dirigent og Patricia som referent. Disse vælges.
2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter:
Der er ingen fuldmagter til godkendelse.
3. Bestyrelsens beretning af Mette:
Meget er sket siden sidste generalforsamling. Rejsereglerne fra EU er ikke blevet mindre
stramme, vi får jævnlig henvendelser fra internater i udlandet som ønsker vores hjælp med at
finde hjem til hundene, dyrlægehjælp og økonomisk hjælp og sidst men ikke mindst valgte
Christina Jespersen at forlade DFA oktober 2015.
Sidste nævnte skabte røre blandt en lille gruppe mennesker, som bla. mente at vi som var
tilbage havde stjålet DFA fra Christina. Det kan vi kun på det kraftigste afvise. Faktisk tilbød
bestyrelsen Christina at hendes eneste opgave for DFA ville være, at operere på Skiathos, som
hun gør når hun er på ferie der, samt danne et team som kun skulle koncentrere sig om
Skiathos.
Til bestyrelsesmødet i sommeren 2015 blev der lagt nogle forslag på bordet for at lette hendes
arbejde og bla. det gratis sundhedscheck på Frederikssund dyreklinik bortfaldt (hvor hun betalte
arbejdskraften og DFA medicin) for ikke at miste indtjeningen på klinikken. Christina har
igennem en del år, luftet tanken om at forlade DFA eller skære ned på arbejdsopgaverne, da
det kræver meget at arbejde i en registreret forening, hvor der er bestyrelsesarbejde ved siden
af. Tid som er svær at finde, når man er nygift, har bonusbørn og en klinik at drive. Til trods for
en del ændringer og forslag havde Christina svært ved at finde balancen og flere gange oplyste
hun, at nu var det nu. Hun ville forsætte med at hjælpe Skiathos i det omfang hun kunne
overskue og mente at det ville være nemmere på hendes måde, for sig selv - med nogle andre
frivillige på sidelinjen, hvis hjerte brænder for Skiathos.
Skiathos:
DFA ønsker ikke at stoppe med at sende dyrlæger til Skiathos, ligesom vi gerne vil finde hjem til
hunde derfra. Udfordringen har så været, at få Jan til at samarbejde direkte med os og ikke via
Christina. Det har vist sig at være en udfordring. For hvordan finder vi hjem til hunde, hvis vi
ikke får tilsendt information og billeder på dem? Hvordan kan DFA støtte med medicin fast eller
ved behov, når vi ikke får at vide hvilket medicin/formål/antal/pris?
Patricia og Christina tog selv til Skiathos 11. juni 2016 for at hente de sidste hunde inden
sommerferien, netop for at snakke ansigt til ansigt ang. vores frustrationer. I foråret fik vi bla. at
vide at et hollandsk hold af dyrlæger inkl. studerende vil komme og operere på øen, inkl. på
selve internatet, derfor udsatte vi dyrlæger uden grænser til efteråret. Jan havde fortalt at 4-5
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hanhunde gerne skulle kastreres omgående og DFA tilbød at betale for at de lokale dyrlæger vil
gøre det. Vi hørte aldrig om det blev gjort.
Så da DFA blev beskyldt af Skiathos hunde for at løbe fra vores ansvar, kom det noget bag på
os. Det viser sig, at dyrlægerne alligevel ikke ville operere på selve internatet og kun med nød
og næppe ville operere på nogle af internatets dyr, men Jan fortæller os intet, så det vidste vi
ikke. Er det så fair at beskylde os for at løbe fra ansvaret ?
Efter mødet med DFA og Jan, var der ikke meget forståelse fra Jans side ang. vores ønske om
et bedre samarbejde. Hun mener at hun informerer om hvad som er vigtigt for DFA. Ligesom
hun mener at vi får den information vi skal bruge når vi gerne vil formidle hunde fra internatet.
Men ofte skal vi bede om det flere gange og til den tid, har andre formidlet hundene. Så det er
op af bakke. Vi havde desuden en alvorlig snak om at alt for mange hunde bliver erklæret ok til
formidling og ved ankomst til Danmark konstatere vi brok, ringorm mv. på hundene. Det er ikke i
orden og ikke noget DFA vil associeres med.
Jan har været i retten for at kæmpe for at få internatet legaliseret. Den tilladelse fik hun ikke.
Hun blev anklaget for at drive et ulovligt internat, men risiko for stor bøde og fængsel.
Borgmesteren på Skiathos bakker Jan op, - fremtiden er uvis lige nu. Men en ting er sikkert, det
vil være katastrofalt for øen og dyrene hvis de lukker.
Alle hunde fra Skiathos som kommer til Danmark bliver testet for leishmania. Pris for denne test
dkk 450,- Blodparasitter testes kun for hvis der er synlig sygdomstegn.
Jan og Lee vil naturligvis blive inviteret til vores årlige træf i år.
Den 2. november 2015 blev de kr. 18.000,- som blev indsamlet på facebook forår/sommer
sendt til internatet. Pengene er øremærket til fornyelse af internatet i henhold til den nye græske
lovgivning. DFA afventer stadig billeder af hvilke fornyelser som er foretaget.
Portugal:
Samarbejdet med Portugal fungere godt. De mangler desperat frivillige til at gøre rent og gå
med hundene, da de i gennemsnit har 300 hunde. De bruger rigtig mange penge på at bygge
kenneler, så hundene får mere plads at gå på, men de mangler donationer. Alle hunde fra
Portugal som kommer til Danmark bliver testet for leishmania og blodparasitter. Pris for disse
tests dkk 750,- Vi håber at se Ana Duarte til vores træf igen i år.
Halkidiki:
DFA formidler et lille antal hunde for Julie. Julie kontakter selv DFA når der er hunde som er
egnet til adoption i Danmark. Julie spørger også selv når hun mangler støtte i form af penge til
dyrlægeprojekter, medicin eller foder.
De samme med Xristiana, som utrætteligt kører på med neutraliseringsprojekter for alle de
mange katte som bor på gaden.
Dyrlæger uden grænser:
Vi forsøger fast at sende et hold til Skiathos og Portugal hvert år. Det er blevet voldsomt dyrt, i
sær flybilletter og medicin koster en del. DFA fik stjålet 3 operationssæt og 1 klipper på en palle
med foder som var på vej til Skiathos. Der blev købt nyt ind, men da Christina forlod DFA, fik vi
kun 2 sæt og 1 sæt skal stå fast på Skiathos. Vi har desuden måtte købe en ny klipper.
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Heldigvis har vi nogle engagerede dyrlæger, som får lov at låne på deres arbejdsplads og som
får sponseret lidt medicin og materialer.
Så længe vi har medlemmer som betaler deres årskontingent så består ”dyrlæger uden
grænser”.
Medlemstal:
De sidste par år er medlemstallet gået ned. Tilgengæld er medlemmer på i sær facebook flinke
til at donere til specifikke formål.
Frivillige:
En del nye frivillige er trådt til og vi er glade for at Patricia, Heidi, Christina, Ida og Yvonne har
valgt at blive en del af den daglige DFA.
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse:
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag:
Der var indsendt 1 forslag: hvorfor et internat skal have 1. prioritet. Hvorfor ikke arbejde ens de
steder vi hjælper.
DFA ønskede pkt. 3, 9 og 14 ændret.
Forslagene blev forklarede og godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen ønsker at beholde kontingent på samme beløb. Dette blev godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant:
Følgende stillede ikke op:
Formand Christina Jespersen
Bestyrelsesmedlem Christina Holm
Bestyrelsesmedlem Kamilla Karlsen
Følgende blev stemt ind:
Formand – Mette Østergaard Nielsen
Næstformand – Patricia Maja Andersen
Sekretær Hanne H. Pedersen
Desuden blev suppleant Heidi Thomsen stemt ind.
8. Valg af revisor:
Bestyrelsen ønsker at forsætte med at benytte BHA revision. Dette blev godkendt.
9. Eventuelt:
Mette takkede af for en god og hyggelig generalforsamling.
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