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Referat generalforsamlingen lørdag den 10. juni 2018:

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

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

3. Bestyrelsens beretning af formanden for 2017:
En del hunde har fået hjem i Danmark i 2017. Også en del til omformidling. Denne gang har der
meget beklageligt været en del dødsfald i de nye familier og Ida har kæmpet en kamp for at
hjælpe hundene videre, så de forblev glade og trygge hunde. Det er et stor stykke arbejde når en
hund skal formildes: hjemmebesøg, skrive kontrakt, tjekke om gebyret er modtaget, minde ejer
på hvornår hunden ankommer, følge op på hvordan det går mv.
Adoptionsholdet skal gerne bestå af 3 engageret stabile personer, hvis hjerte brænder for at
matche den rigtige familie med den rigtige hund.
DFA 's fornemste opgave er stadig at sende dyrlæger til udlandet, hvor vi kan hjælpe lokalt med
neutratingsprojekter, yde økonomisk hjælp til medicin og foder når der bliver spurgt om hjælp og
formidle et lille antal dyr til nye hjem. Forespørgslerne vurderes løbende når de kommer og beløb
som doneres vurderes ud fra hvor mange penge vi har på vores konto på givende tidspunkt.
Det har været en spændende vinter for DFA. Vi har haft en godt og givende møde med
Fødevarestyrelsen for at sikre, at DFA overholder alle EU krav når vi rejser til Danmark med
hunde. Et møde som vi ikke kunne sige nej til. Mange tror fejlagtigt, at det er nok at hundene er
vaccineret, har chip og EU pas og at de så kan rejse til Danmark. Men foreningerne skal være
godkendt som importør og have tilladelse til at formidle hundene videre til nye hjem.
DFA søgte derfor Fødevarestyrelsen om en importør tilladelse og er nu godkendt. Så nu må vi
rejse med hundene som ikke er vores egne inden for EU. Dette stiller desværre også krav til
internaterne som DFA gerne vil hjælpe. For at internaterne kan registrere en hund i Traces, skal
de være godkendt som exportør i deres land. Skiathos internatet er ikke et godkendt internat, så
de har ikke ville kontakte embedsdyrlægen for at høre om de kan blive godkendt alligevel. Dette
har skabt en del negativ kommentar til DFA fra foreningen Skiathoshunde.dk, da de mener at vi
ikke vil hjælpe internatet. Desværre kan vi ikke lave om på lovgivningen og når vi er på
Fødevarestyrelsens radar, kan vi ikke ignorer loven. Vi må se hvad fremtiden bringer og er
kommet med et par forslag til Jan.
Ydermere har vi gennemgået et lovpligtigt kursus som gør at vi har tilladelse til at formidle hunde
til nye hjem. DFA er den første forening som er godkendt af Fødevarestyrelsen og det giver en
rigtig god fornemmelse at være helt opdateret med lovgivningen samt vide præcis hvem vi kan
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snakke med, hvis der er spørgsmål som vi mangler svar på. Vi er godkendt til at formidle ca. 50
hunde pr. år
Vores økonomi er stabil, dog ikke så høj som den har været. Men indtil videre har vi kunne
donere penge, når vi er blevet spurgt om hjælp til specifikke formål. 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 går lang tid imellem før DFA får tilbudt hunde til formidling fra Skiathos og det er et
"on going" problem fra 2016. Vi får heller ikke henvendelser fra Jan, hvis der er brug for penge til
foder eller medicin. DFA fandt hjem til 24 hunde fra Skiathos i 2017.
Portugal: Samarbejdet fungere godt. Når der opstår fejl eller misforståelser tager Ida fat i Ana og
de får sat retningslinjer op. Vi fik et kæmpe nødråb da deres mad/ager var nede og sendte
EUR2000 afsted til dem. De havde på det tidspunkt over 350 hunde og 80 katte. DFA fandt hjem
til 42 hunde fra Bianca i 2017.
Portugal, Sonia: Sonia som er tidligere medarbejder på Bianca hjælper de herreløse katte
omkring hvor hun bor. Der er oprettet en fast foder cafe og DFA støttede med EUR200 til foder.
Halkidiki:.Julie har som altid travlt, da hun arbejder hovedsageligt alene på sit internat. Hun
oplyser til os, at hun selv kontakter DFA, når hun har hunde som egner sig til dansk hjem.
Ligesom hun nok skal bede om økonomisk hjælp, når hun har brug for det. I maj 2017 måtte Julie
hjælpe en rumænsk mand, som havde alt for mange hunde. Disse skulle neutraliseres og DFA
sendte EUR1000 til dette formål. DFA fandt hjem til 9 hunde fra Julie i 2017.
Halkidiki: Xristianas arbejde for de herreløse katte stopper aldrig. Hun spurgte om vi kunne
støtte hendes dyrlægeregning som er stor pga. alle de katte hun får neutraliseret i løbet af året.
DFA sendte hende EUR1000 til dette formål. Vi kunne høre hendes lettelse og tak helt til
Danmark.
Kreta: Vi fik et nødråb fra et internat på Kreta. Internatet skulle lukke og hundene stod til
aflivning. DFA fandt hjem til 4 hunde dertil i 2017.
Dyrlæger uden grænser:
I foråret 2017 rejste 3 dyrlæger og 2 sygeplejerske (denne ene betalte selv sin flybillet) til
Portugal og efteråret 2017 et hold til Skiathos. I Portugal fik de neutraliseret 156 hunde og katte
på bare 5 dage. Hovedparten var hunner, så det er flot klaret. På Skiathos var der kun arbejde til
1 dag til de 2 dyrlæger som tog afsted. Der var noget af en overraskelse, da Jan havde sagt ja til
4 dages arbejde. Derfor tog vi kontakt til Skiathos Cat Society som fik indfanget katte som de fik
neutraliseret. Men desværre blev deres arbejdstid og DFA 's penge ikke udnyttet til det fylde,
hvilket naturligvis ikke er acceptabelt. Vi har skrevet til Jan om dette, men intet respons fået.
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Dyrevelfærdspuljen:
Denne er søgt og godkendt med periode 15/12-17-15/12-18. Gælder til genudsættelse af katte i
Danmark og foder til værterne.

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 ændre beløbet til 175,- Dette blev godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant:
Revisor Marianne Jensen er på genvalgt og blev stemt ind.
Ida Lind Toft opstiller som næstformand og blev stemt ind.

8. Valg af revisor:
Bestyrelsen ønsker at fravælge revision af regnskabet. Derved spares 5000, -, men regnskabet
udarbejdes stadig og uploades på hjemmesiden. Dette blev godkendt.

9. Eventuelt:
Tak til Marianne, Ida og Hanne for endnu et givende og hyggeligt år i DFA's tegn.
Der blev takkede af for en god og hyggelig genera/forsamling.
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