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Dyrlæger uden grænser

1.

Navn:
1. Foreningsnavn: Danish Friends of Animals
2. Initialer: DFA
3. Adresse: Den til enhver tids formands adresse
4. CVR nummer: 33 84 20 07
5. Mail: info@dfas.dk
6. Hjemmeside: www.dfas.dk

2.

Formål:
DFA’s formål er at hjælpe herreløse dyr og udbrede kendskabet til vores arbejde i
udlandet. DFA hjælper på Skiathos Dog Shelter på øen Skiathos, Bianca Associcao
(Portugal), Julie Tsiakmakis, Halkidiki (Grækenland), Xristiana Karathanasi', Thessaloniki
(Grækenland). DFA yder dyrlægehjælp, formidle hunde/katte til Danmark, laver
neutralisationsprogrammer og yder hjælp til foder og medicin i det omfang det er os
økonomisk muligt. Der kan kun ydes støtte til andre internater med bestyrelsens
beslutning.

3.

Medlemmer:
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller via vores
hjemmeside www.dfas.dk. Medlemmer er forpligtiget til at overholde foreningens
vedtægter. Medlemmer er forpligtet til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte
kontingent. Udmeldelse kan ske når et medlem ønsker det. Dette skal ske skriftligt.
Medlemmer der handler i strid med foreningens vedtægter eller som ved deres optræden
skader foreningens formål og omdømme, kan ekskluderes af foreningen og elektroniske
medier. En sådan beslutning skal være enstemmigt vedtaget på et bestyrelsesmøde hvor
2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

4.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling
afholdes på et sted valgt af bestyrelsen. Der kaldes ind med mindst 4 ugers varsel på
DFA’s hjemmeside og skriftlig tilmelding er nødvendig senest 14 dage før
generalforsamligen. Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen og
det kræves, at medlemmet har været medlem i min. 3 måneder op til
generalforsamlingen, dog har foreningens revisor og andre af bestyrelsen antagne
sagkyndige tillige adgang. Generalforsamlingen afholdes i juni/juli måned. Tilmelding,
indkomne forslag og bevis for medlemskabet skal være tilsendt bestyrelsen senest 14
dage før generalforsamlingen på e-mail eller brev. Dagsorden vil herefter blive
offentliggjort på vores hjemmeside eller via e-mail senest 5 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, der for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent & referant
2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
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5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

5.

Udvalg:
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specielle opgaver. Bindende aftaler kan
kun træffes med bestyrelsens samtygge.

6.

Ekstraordinære generalforsamlinger:
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller
når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer fremsætter en skriftlig anmodning over
for bestyrelsen. Anmodningen skal indeholde de emner, der ønskes behandlet af den
ekstraordinære generalforsamling.
Efter modtagelsen af anmodningen skal bestyrelsen indkalde til generalforsamlingen,
der skal afholdes senest en måned efter anmodningens modtagelse.

7.

Dirigent:
Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent. Denne leder forhandlingerne
og stemmeafgivning. Dirigenten underskriver protokollen fra generalforsamlingen.

8.

Stemmeafgivning:
Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent senest 3 måneder før
generalforsamlingen. Hvert medlem har 1 stemme.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog medbringe mere end 1
fuldmagt, som skal rekvireres af bestyrelsen indenfor deadline.
Alle sager afgøres ved simpelt flertal, dog skal vedtægtsændringer vedtages med
mindste 2/3 af de afgivne medlemmer.

9.

Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer, som vælges for 3 år af gangen.
Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år den trediedel, hvis mandat er ældst, eventuelt
ved lodtrækning.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan vælge at lade 1-2 suppleanter indgå i
bestyrelsen. Denne skal godkendes på en generalforsamling. Suppleanten har ikke
stemmeret til bestyrelsesmøder og vælges fra år til år på generalforsamlingen.
Der afholdes 4-5 årlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne afholdes hos
bestyrelsesmedlemmerne på skift eller efter aftale. Værten for mødet afholder samtlige
udgifter. Referater fra bestyrelsesmøderne sendes til alle i bestyrelsen på email/facebook. Der kan ikke udbetales vederlag for arbejdet i foreningen. Dette gælder
bestyrelsen som det menige medlem. Bestyrelsen har ansvar for at alle indkommende
penge går til at hjælpe dyrene. Involverede i DFA må ikke opnår personlig ved at handle
for eller hjælpe foreningen med mindre der forligger en aftale med bestyrelsen.
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10.

Hæftelse:
For de foreningen påhvilede forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Foreningen kan meddele prokura.

11.

Dyrlæger uden grænser:
DFA har et stort projekt der hedder ”Dyrlæger uden grænser”. 2-3 gange årligt bliver der
lavet ture til vores internater for at udføre dyrlægehjælp til de dyr der behøver det. Disse
ture bliver finansieret af DFA. Dyrlægerne får betalt deres rejse, deres ophold, medicin
og materialer til at udføre arbejde. Der udbetales ingen løn og kost skal selv betales.
Dyrlægerne udvælges af bestyrelsen. Turene gennemføres kun i det omfang der er
økonomi til det.

12.

Frivillige:
DFA sender flere gange årligt frivillige medlemmer til udlandet for at hente dyr hjem til
formidling. Disse ture bliver finansieret af DFA. DFA dækker udgifter til fly, leje af bil,
hoteller, færge, benzin, vejpenge, udlæg til betaling af kasser på fly. De frivillige
modtager ingen løn og skal selv betale kost. De frivillige får refunderet udlæg til
ovennævnte ting, når de ved hjemkomst afleverer bilag til bestyrelsen. Pengene sættes
ind på deres konto efter godkendte udlæg/bilag.
DFA har frivillige der hjælper med kørsel og andre ting DFA måtte have brug for af hjælp.
DFA yder kun refusion af benzin m.m. hvis der ligger en klar aftale med bestyrelsen og
der skal fremvises gyldige bilag.
DFA har nedsat en formidlingsgruppe. Disse frivillige formidler hunde fra de internater vi
støtter. Disse frivillige får ikke løn for at udføre dette arbejde. Kommer der udlæg af
nogen art, refunderes disse efter aftale med bestyrelsen.
DFA har frivillige plejefamilier i Danmark. Disse udfører hjælp i form af pleje af hunde,
inden de får hjem i Danmark. Disse mennesker arbejder frivilligt og får ikke honorar for
deres hjælp. DFA tilbyder at give foder til de hunde/katte der er i pleje. Plejefamilierne er
til enhver tid underlagt gældende regler skrevet i kontrakten for plejefamilier.

13.

Regnskab:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal aflægges i
overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisor og kasserer fører foreningens
regnskab.

14.

Opløsning:
Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de afgivne
stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for forslaget.
Foreningens formue fordeles i mellem de 4 faste steder DFA støtter. Skiathos dog
shelter 40%, Bianca 40%, Julie 10% og Xristiana 10%.
Revionsfirmaet står for opløsningen.
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