
Generalforsamling 2010 

Referat fra DZKs ordinære generalforsamling d.13. marts 2010 afholdt på Zoologisk Museum i København. 

 

1. Mødet åbnes. 

Vagn åbnede mødet og bød alle hjertelig velkommen og takkede Ole Høegh Post for at vi kunne 

benytte museets lokaler og for arbejdet med kaffebrygning  og middag med mere.  Som tak modtog 

Ole en flaske ”konserveringsvæske” . Vagn præsenterede de tilstedeværende. 

Til stede var flg. stemmeberettigede medlemmer: 

Peter Børgesen, Jan Ole Elleby, Grethe Leth-Espensen, Brian Filipsen,  Ole K. Larsen, Ole Høegh 

Post, Vagn Reitz,  Randi Schirnig, Mogens Westphal , Kent Tubæk, Annette Syberg Henriksen og 

Gitte Lillemo –repræsenterende Larsen/Lillemo I/S. 

Interessemedlemmer:  

 Ib Bønnelycke, Hugo N. Christensen, Thorkil Duch, John Jacobsen, Helge M. Filskov Larsen, og 

Peter Nellemose. 

Elevmedlemmer:  Domenik Speleman. 

Som gæster deltog:  Maj Westphal, Inge Tubæk og Peter Seest . 

Kasserer: Bente Westphal 

Afbud og hilsner: Morten Boesen. Ole Kristensen, Kim Højland Jensen, Aage Dahl, Lene og 

Flemming Jensen, Peter Sunesen, Ronnie Vest-Andersen, Helga og Johs Erritzøe, Henrik Engell 

Petersen, Kjeld Vistisen, Erling Mørch. 

 

2. Valg af dirigent. 

Mogens blev valgt som dirigent og Annette som referent. 

 

3. Valg af stemmeudvalg. 

Stemmeudvalget bestod af OK Larsen og Thorkil Duch. 

4. Bestyrelsens beretning, herunder orientering om ETF ved Vagn Reitz. 

 

DZK har i dag 61 medlemmer fordelt på 29 aktive - og 32 interessemedlemmer, heraf tre 

elevmedlemmer. 

Det samlede medlemstal viser en fremgang på en, men fordelingen mellem aktive- 

og interessemedlemmer, er ændret markant, idet der sidste år var 34 aktive medlemmer. Det skyldes 

dels, at aktive medlemmer - grundet nedtrapning af virksomheden - har valgt at blive 

interessemedlemmer, dels lukning af virksomheder samt desværre - et dødsfald. ”Naturama”, der 

ikke mere har konservering på programmet, har meldt sig ud. 

 

Det er nok en tendens, der bliver svær at vende. I fremtiden vil der sandsynligvis være flere 

virksomheder, der drosler ned eller lukkes, end der etableres.  

På positivsiden er der til gengæld nu tre elever under oplæring, og en ny forretning er blevet 

etableret på Fyn. Desuden ser det ud til, at der blandt de større virksomheder er en vis optimisme og 

lyst til at have ansatte medarbejdere og elever. 

 

Trods krisen er der tilsyneladende ikke blevet mindre at lave i de virksomheder, der er i gang for fuld 

kraft. Tværtimod meldes der om lange leveringstider rundt omkring. 

 

2009 blev året hvor ”globaliseringen” også blev en realitet for konservatorbranchen. 



Godt hjulpet af en kæmpebrøler i Skov- og Naturstyrelsen fik et nyt indleveringssted  

tilladelse til at etablere sig med folk uden faglig indsigt som daglige ledere - stik imod 

konservatorbekendtgørelsens ånd og bogstav.  

 

Bestyrelsen har brugt mange kræfter på at få denne afgørelse omstødt. Først ved en klage til 

styrelsen, som dog ikke var til sinds at rette fejlen. Siden til miljøministeren, der havde travlt med 

andre ting og tydeligvis ikke gjorde meget for at komme til bunds i sagen. Han tog blot styrelsens 

forklaring til efterretning. Nu er sagen så på vej til folketingets ombudsmand. 

 

I løbet af året dukkede der også et polsk firma op, som vil afhente dyr til udstopning hos danske 

kunder. Den sag ligger nu i styrelsen, og vi forventer, at det bliver slået fast, at firmaets aktivitet 

falder indenfor konservatorbekendtgørelsens bestemmelser, og dermed er ulovlig i den form den 

drives. 

  

EUs servicedirektiv, der handler om at serviceydelser skal kunne ydes frit over landegrænserne 

indenfor EU er også blevet implementeret i konservatorbekendtgørelsen. 

Det betyder i praksis, at konservatorerne nu via opslag i forretningen skal fortælle kunderne hvor de 

kan kontrollere, at man virkelig er autoriseret. Det kan også oplyses på hjemmesider eller tryksager. 

Man fastholder at udenlandske konservatorer ikke uden videre kan få adgang til det danske marked. 

Det vil også i fremtiden kræve en dansk autorisation, men tiden vil vise, hvor let det bliver at få den. 

Vi har lige fået oplyst, at arbejdet med at revidere konservatorbekendtgørelsen og 

artsfredningsbekendtgørelsen ikke kommer på styrelsens arbejdsprogram i år. 

Det var der ikke resurser til. Efter blamagen med FCT, er der ellers kommet god fokus på området, 

men der er altså andre ting der er vigtigere. 

 

En revision af bekendtgørelserne skal følges op af en vejledning, der klart præciserer de uklarheder 

som findes i dag, og som vi har arbejdet på at få taget op igennem flere år. 

Vi vil arbejde for at beholde de rettigheder og krav til uddannelse som findes i den gamle 

bekendtgørelse, gerne med opstramninger i forhold til uautoriserede konservatorer, der i dag faktisk 

kan lave en del eksotiske trofæer uden at komme i konflikt med konservatorbekendtgørelsen. 

Vi må også være opmærksomme på, at handelen med især fugle vil komme under pres, idet DOF 

ønsker en strammere lovgivning på området. De mener ikke at Danmark på dette område lever op til 

fuglebeskyttelsesdirektivet. Det mener vi til gengæld, bl.a. med baggrund i den autorisationsordning 

med protokollering og mærkning af bl.a. f redede arter og kontrol af virksomhederne. 

 

I den forbindelse er det glædeligt, at styrelsen har opprioriteret kontrollen med konservatorerne, og i 

øvrigt også de der holder levende fugle. 

Syv vildtkonsulenter får nu denne kontrol som arbejdsområde, og arbejdes koordinere af en ottende 

konsulent, Sven Norup fra Hovedstadsområdets Skovdistrikt. 

Det vil betyde, at der nu  kommer et årligt kontrol besøg hos alle autoriserede konservatorer. 

Desuden får konsulenterne noget uddannelse, så de vil være bedre klædt på til opgaven, og i højere 

grad end tidligere også kan give vejledning. 

 

Den 2. marts i år mødtes alle syv konsulenter, koordinatoren Sven Norup, Maj Munk fra styrelsen, 

Ole K Larsen og undertegnede fra DZK hos konservatoren i Aalestrup til et kombineret orienterings- 

og kontrolbesøg. 

 

Ud fra en i forvejen udarbejdet liste blev nogle af de problemer og uafklarede områder, der er 

omkring kontrolbesøgene og bekendtgørelsen i øvrigt, fremlagt og diskuteret på kryds og tværs. 

Der blev ikke taget nogen beslutninger på mødet, der fik et særdeles vellykket forløb. Sven Norup 

lavede et stikordsreferat og det vil indgå i det videre arbejde med de retningslinjer der lægges for 

kontrolbesøgene og senere arbejdet med bekendtgørelserne. 



Konsulenterne blev også gjort bekendt med et par meget aktive uautoriserede konservatorer i det 

jyske, som nu kan forvente at blive kontaktet af styrelsen. 

 

Bekendtgørelsen om vildtskader er blevet ændret, så al regulering af fugle nu kræver tilladelse. På 

nogle af tilladelserne står der, at de skudte eksemplarer skal afleveres eller destrueres, dvs. de må 

ikke udstoppes. DZK har gjort opmærksom på dette, men det er ikke givet at vi får lov til at udstoppe 

de regulerede fugle. Vi håber, at der kommer en afklaring på sagen, men for en sikkerheds skyld skal 

man checke kundens tilladelse, hvis denne kommer med reguleret fuglevildt. 

De nye jagttider har ingen særlig betydning for konservatorerne. 

 

Opgørelsen af boet efter Niels Henning Gustafsson er blevet afsluttet. Der blev 500.000kr. til DZK. 

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til hvordan pengene kan forvaltes. 

 

Ole Høegh Post var den 28. januar til høringsmøde for div. organisationer, forud for den 15. CITES 

partskonference der afholdes 13. – 25 marts i Qatar. 

Mødet afholdtes i Skov- og Naturstyrelsens lokaler og der var møde meget få deltagere op. Der var 

heller ikke noget af betydning for konservatorerne på dagsordenen. 

 

Konkurrencen i forbindelse med Jagt og- Fiskerimesse i Odense er der blevet orienteret om ved 

udsendelse af e-mails og breve. Husk at deadline for tilmeldingen er mandag d. 15. marts. 

DZK har i år fået en  ni kvadratmeter stor stand stillet gratis til rådighed. Det er meningen at vi skal  

lave en ubemandet neutral stand, der fortæller noget om fagets udvikling.  

På det veterinære område venter vi stadig på et udspil fra fødevarestyrelsen. DZK har grundet 

arbejdet med andre opgaver ikke skyndet på styrelsen. 

 

To mænd, angiveligt briter af en eller anden slags, har kontaktet forskellige konservatorer for at købe 

næsehorn. Alle, der har været kontaktet, har fundet henvendelserne mystiske. Måske er der tale om 

snuseri med henblik på senere afhentning af varer en mørk nat. Vi må advare mod at invitere disse 

gutter ind, og hvis man kan få nogle oplysninger om dem er bestyrelsen interesseret i at få dem. 

  

En ny bekendtgørelse betyder, at brintoverilte med en koncentration på over 12% ikke må sælges til 

private, mens virksomheder der bruger det i produktionen kan få 35% brintoverilte som hidtil. Det 

skal blot opbevares under lås. 

 

Meddelelser udkom stærkt forsinket i forhold til generalforsamlingen, hvilket medførte at referatet 

fra generalforsamlingen kom meget sent ud til medlemmerne. Det skyldes et stort arbejdspres i 

bestyrelsen, bl.a grundet den før omtalte sag med styrelsen og en del ETF arbejde – planlægningen 

af  ETC2010 – der kom i vejen for DZK arbejdet. 

  

Den sene udsendelse af referatet har bl.a medført et forslag, der skal hindre en gentagelse. 

Bestyrelsen har også gjort sig tanker om hvordan en gentagelse skal undgås. 

  

Hjemmesiden trænger til et løft, og da de fleste af DZKs medlemmer efterhånden er på nettet vil det 

give mening at gøre den mere aktiv. Dette er dog indtil videre ikke blevet højt prioriteret. Maj 

Westphal er stadig vor webmaster og er også begyndt at hjælpe med ”Meddelelser” og hendes 

deltagelse i denne generalforsamling skulle gerne føre til nogle skridt fremad for hjemmesiden. 

 

 Thorkil har haft en del af DZKs arkiv hjemme og returnerer det nu sammen med materiale han selv 

har samlet og der er nu blevet afleveret igen i betydelig mere ordnet stand end da Thorkil modtog 

det. Vi kunne bruge en person der vil tage over som DZKs ”arkivar” og tage hånd om det 

arkivmateriale der kommer ind. 

 

ETF. 



ETF har nu ni medlemslande:  Spanien er nylig blevet meldt ind. De øvrige otte er Østrig, Den 

Tjekkiske Republik, Belgien, Danmark, Holland, Tyskland, Schweiz og Italien, Årets 

generalforsamling afholdes d. 29. april i Longarone i forbindelse med ETC2010. 

 

ETFs konkurrencegruppe og Iginio Bressan, der er formand for den italienske forening, har arbejdet 

hårdt for at få arrangementet på benene. Sponsorpengene er sværere at finde end for fire år siden, og 

det har været noget af et arbejde at få konkurrencegruppen og værten til at samarbejde, men det 

lykkedes at få et arrangement på benene, som forhåbentligt vil blive velbesøgt. 

Et lille udvalg har udarbejdet ny vedtægter for ETF, som formentligt bliver vedtaget på den 

kommende generalforsamling. kassereren har fået styr på kontingentbetalingen, så organisationen er 

ved at komme på benene igen. 

    

Det forløbne år har været meget krævende for bestyrelsen, og det har betydet at ikke alle opgaver er 

blevet løst lige godt, men vi fornemmer, at der er forståelse for dette. Derfor en tak til medlemmerne 

for denne forståelse, og mange gode tip og indput undervejs. For en forening som DZK, er det 

vigtigt at medlemmerne er vågne og orienterer bestyrelsen, når det sker noget af interesse for 

konservatorbranchen. 

En tak til bestyrelsen, det faglige udvalg, redaktionen og ikke mindst kassereren for den indsats, der 

er ydet og det gode samarbejde vi har haft igen i år. 

 

Formandens beretning godkendtes enstemmigt 

5. Regnskabet blev fremlagt af Bente og godkendtes enstemmigt 

Vagn understregede at vores kasserer Bente udfører et stort arbejde og det er vi selvfølgelig alle 

meget taknemmelige for. 

Forslag om afstemning om at årskontingentet for aktive medlemmer på 1100 kr. 

interessemedlemmer på 550 kr. skuemestergebyr på 1000 kr. samt telefongodtgørelse til 

bestyrelsesmedlemmer på 1050 kr. årligt skal forblive uændret, blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Orientering fra det faglige udvalg ved Ole Høegh Post: 

Det faglige udvalgs opgave er at sikre en god kvalitet i uddannelsen og dermed konservatorfaget i 

Danmark. Udvalget består af: Helena Dyhr, Vagn Reitz, Erling Mørch, Ole K. Larsen og Ole Høegh 

Post.  

Flemming G. Jensen er suppleant. 

Udvalgets aktivitetsniveau er afhængig af uddannelsessituationen, og i det forløbne år har det især 

drejet sig om afslutning af Morten Boesens uddannelse, men heldigvis også at følge nye elever i 

gode værksteder. For et år siden bestod Morten den teoretiske prøve på Naturhistorisk Museum i 

Århus. Udvalget havde af praktiske årsager splittet op i en jysk sektion, der kørte Morten gennem det 

obligatoriske lovstof og de mange fugle- og pattedyrskind.   

Den praktiske prøve fandt sted den 26. juni 2009 i Nyborg på værkstedet i dansk Trofæmontage, 

hvor Ole Kristensen var den glade læremester og vært for skuemestrene Erling, OK. Larsen og Ole 

HP. Helena, der har fulgt læreforholdet tæt og formanden Vagn var også til stede. Traditionen tro 

dukkede der en del gode kollegaer og venner op til sidst. 

Efter mange år med spurvehøge var det interessant at se en DZK-elev trække en lækat og montere 

den tilfredsstillende. 

Tilbage i uddannelse er eleverne Mikkel Ivar Jensen på Fyns Naturværksted, Domenik Speleman hos 

Erling Mørch og fra 15. sep. også Bjørn Rolfes sammesteds. Hermed et større værksted med to 

elever og indtil videre snakkes der lidt udenlandsk i ”Europe Eyes”, og det kan jo blive spændende, 

når vi når frem til obligatorisk epoxy-kursus og dansk lovstof. 



Udvalget der sidste år gik ind for en anden linje, en uddannelse med hovedvægten på større pattedyr 

og pattedyrtrofæer, skal snart fastsætte det deraf følgende indhold i praktiske og teoretiske prøver. 

Det giver jo ikke mening at kunne artsbestemme sangere eller vadefugle, hvis opgaverne er 

thomsongazeller eller hartebeester. 

 

 

7. Thorkil gav udtryk for utilfredshed med at referatet fra generalforsamlingen først kommer ud til 

medlemmerne med DZKs medlemsblad. Thorkild mente at 8 måneder er alt for lang tid at vente på 

et referat, han forslog derfor at ændre DZKs foreningslove, således at det bestemmes at referatet  

bliver udsendt senest 14 dage efter generalforsamlingen.   Bestyrelsen og flere andre gav Thorkil ret 

i at referatet bør udsendes tidligere. Bestyrelsen mente dog at 14 dage er for kort tid og foreslog at 

referatet skal være tilgængeligt på  DZKs hjemmeside senest 2 måneder efter generalforsamlingen.. 

Forslagene var til afstemning: (se venligst forslag nr .1 fra Thorkil udsendt med dagsordenen til 

generalforsamlingen) 

Der blev stemt om tidsfristen for referatets udgivelse skal være 14 dage eller 2 måneder. 

Der var ingen stemmer for forslaget om 14 dages frist. 11 stemmer for fristen på 2 måneder, 1 

undlod at stemme. 

Det blev således bestemt at referatet skal være tilgængeligt for medlemmerne på DZKs hjemmeside 

senest 2 måneder efter generalforsamlingen.  

Der blev stemt om forslaget om fristen på 2 måneder skal indføjes i vedtægterne. 

Der var ingen stemmer for forslaget om en vedtægtsændring. 

Thorkil foreslog endvidere at DZKs medlemsblad skal have et mere fagligt navn. Thorkil mente at 

tiden er løbet fra navnet ”Meddelelser”, at både udtryk og bladets indhold har ændret sig gennem 

årene.  Alt i alt var der bred enighed om - at vores blad trænger til en ”ansigtsløftning” i form at et 

nyt navn/farve. Bestyrelsen tager ønskerne til efterretning og der skal nedsættes et udvalg som vil 

arbejde på at gøre både vores blad og hjemmeside mere tidssvarende. Foreløbig består udvalget af 

Brian og Maj Westphal, men hvis man har gode ideer eller ønsker at være med i udvalget, er man 

velkommen til at henvende sig til Brian eller Maj. 

 

8. Forvaltning af arven fra Gustafsson - se venligst  bilag til generalforsamlingen: Forslag til 

generalforsamlingen af arv efter Niels Henning Gustafsson udarbejdet af investeringsgruppen d. 2. 

marts. (Udvalget består af Vagn Reitz, Mogens Westphal, Erling Mørch og Bente Westphal). 

Følgende blev diskuteret og enstemmigt vedtaget. 

 

1 Hovedstol 

Generalforsamlingen beslutter anbringelse af hovedstolen samt risikoniveau ved almindelig 

flertalsbeslutning. Generalforsamlingen beslutter og godkender frigivelse og anvendelse af 

hovedstolen ved almindelig flertalsbeslutning. 

Thorkil mente, at der bør indføjes en bemærkning om, hvor meget hovedstolen må reduceres med. 

 

2 Anvendelse af årligt afkast 

Der stiftes en ”Niels Henning Gustafsson  Pris” , der uddeler efter senere fastsatte regler og 

beløbsstørrelse. Uddelingen foretages f. eks ved ”Nordisk Konservatorkongres. 

Formål der kan komme alle medlemmer til gavn. 

Seminarer ved f.eks. generalforsamlinger, kongresser osv. 

Underskudsgaranti ved større arrangementer f.eks. nordiske kongresser, jubilæer osv. 



Ekstra udsendelse af bladet, andre publikationer, hjemmeside og PR materiale. 

Ekstraordinært bestyrelsesarbejde, advokatbistand i forbindelse med større sager, lovarbejde  m.m. 

Elevarbejde f. eks. støtte til elevtræf og støtte til udgifter i forbindelse med faglige seminarer.  

 

3 Ansøgning og bevilling 

Bestyrelsen kan efter egen beslutning anvende det årlige afkast efter ovenstående retningslinjer. 

DZKs medlemmer kan stile ansøgninger til bestyrelsen, som godkender/afslår og fastsætter 

beløbsstørrelsen. 

 

4 Ophævelse 

Ved evt. ophævelse af DZK overdrages hovedstolen efter foreningens vedtægter §9 stk. 2:Ved 

opløsning overdrages foreningens midler til naturbevarende formål efter foreningens skøn”. 

 

5 Forslag om placering af midlerne: 

Forslag 1 – en forsigtig model med et fast årligt afkast på ca. 5% 

Årligt afkast indgår på DZKs daglige driftskonto i et pengeinstitut. 

Hovedstol pr. 13. marts 2010 kr. 500.000, placeres i langsigtede obligationer, administreret af en 

investeringsforening. 

Forslag 2 – en model med en lidt større risiko, men også mulighed for større gevinst end forslag 1. 

Årligt afkast indgår på DZKs daglige driftskonto i et pengeinstitut, hovedstolen opdeles i 80% 

langsigtede obligationer og 20% aktier placeret i og administreret af en investeringsforening. 

Der blev stemt om de to forslag  

Forslag 1 fik 7 stemmer. 

Forslag 2 fik 5 stemmer. 

Forslag 1 blev vedtaget.  

 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Ole Høegh Post og OK Larsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 

Brian Filipsen blev nyvalgt som 1. suppleant. 

Grethe Leth Espensen blev genvalgt som 2. suppleant. 

Vagn Reitz blev genvalgt som medlem af det faglige udvalg. 

Flemming G Jensen blev genvalgt som suppleant til det faglige udvalg. 

Henrik Engell Petersen blev genvalgt som revisor. 

Annette som takkede af som suppleant modtog 2 flasker vin for sin indsats. 

 

10. Hvordan forholder vi os til uautoriserede konservatorvirksomheder. 

Formanden lagde op til diskussion omkring de uautoriserede konservatorvirksomheder.  Hvad gør vi 

ved det og hvordan kan vi undgå at de opstår? Der var livlig diskussion om emnet, hvor der var bred 

enighed om at det er vanskeligt helt at stoppe de uautoriserede konservatoraktiviteter. Man opfordres 

til at underrette formanden, såfremt man får nys om konservatoraktiviteter eller annoncering af 

uautoriserede virksomheder. I øvrigt opfordres man til ikke at give kurser i konservering, da dette 

meget let vil kunne friste folk til at dyrke faget mere end ønskeligt.  

Det blev også understreget at en stor del af befolkningen ikke kender til konservatorfaget og til 

lovgivningen. Det virker forkert i betragtning af at vi har haft reglerne omkring konservering i så 

mange år. For styrke kendskabet til faget og de autoriserede virksomheder, skal vi , når chancen 



byder sig fortælle om vores fag, men der var enighed om at en mere målrettet indsats  som f. eks  en 

seriøs artikel i jagtbladet og en informativ hjemmeside vil kunne fremme forståelsen for branchen,  

langt mere effektiv end en ny trykt folder. 

 

11.  ”Meddelelser ”og DZKs hjemmeside. 

Det blev bestemt at vi skal arbejde seriøst med en ny hjemmeside. Maj Westphal, som mestrer den 

slags, vil gerne arbejde med hjemmesiden og foreløbig har Brian meldt sig; men alle opfordres til at 

kontakte Maj, hvis man har gode ideer eller vil være med i arbejdet.  

Der kom allerede mange brugbare ideer frem – hjemmesiden skal være relevant for andre end 

fagfolk, den kan f. eks indeholde billeder og lovstof samt svar på de hyppigste stillede spørgsmål 

vedrørende zoologisk konservering. 

 

12. Værkstedsdagene på Dansk Jagt-og Skovbrugsmuseum. 

Ole Høegh Post fortalte at der traditionen tro er ” værkstedsdagesdage” d. 4. september 2010, hvor 

DZK vil have en stand. 

 

13. Nordisk Safariklubs konkurrence i forbindelse med ”Jagt & Fiskeri 2010”. 

Vagn oplyste at DZK vil have en ubemandet stand på messen, DZK låner nogle informative plancher 

på Zoologisk Museum i København og Naturhistorisk Museum i Århus. 

 

14. Nordisk Konservatorkongres i Danmark 2011. 

Kongressen bliver afholdt i august 2011(inden den svenske bukkejagt). Der mangler folk som vil 

hjælpe, foreløbig har flg. meldt sig: Brian, Jacob Strunge, Bente og Mogens Westphal, Maj Westphal 

og Annette. 

 

15. EM i Longarone i Italien 2010. 

Man opfordres til at deltage, desværre bliver der ingen fælles bustur med svenskerne. 

 

16. Næste års generalforsamling finder sted den 12. marts 2011 hos Kim Højland, Fyns Naturværksted. 

 

17. Eventuelt. 

Vores kasserer Bente mindede om at man skal huske at afmelde ”Breakthrough ”, hvis man ikke vil 

fortsætte abonnementet.    

Formanden takkede Annette for hendes indsats som en positivt  arbejdende suppleant - og alle for en 

god generalforsamling med en gemytlig stemning. 

Efter mødet havde vi besøg af Svend Norup som er vildtkonsulent for Hovedstadsområdet og 

koordinator for kontrollanterne.  Svend påpegede at alle konservatorvirksomheder vil i fremtiden få 

uanmeldt kontrolbesøg mindst 1 gang om året, da Styrelsen har valgt at opprioritere tilsynet.  Svend 

antydede at man nok fremadrettet vil digitalisere konservatorprotokollen, han mente at registreringen 

både for den enkelte konservator og for kontrolmyndigheden vil være langt mere overskuelig. 

Såfremt Styrelsen får kendskab til uautoriserede konservatorvirksomheder, vil der blive taget hånd 

om det. 

Styrelsen arbejder desuden med revidering af konservatorbekendtgørelsen.(DZK har ellers fået 

oplyst at dette ikke ville ske i år.. Vi får se hvad der er rigtigt.) 

Det var alt i alt et udmærket og informativt indlæg, det var helt rart at få sat et ansigt på ”Styrelsen”. 



Til slut indtog vi en meget dejlig middag, som OHP havde arrangeret.  Middagen samt tilhørende 

vine blev undtagelsesvis finansieret af foreningen for at fejre arven efter Gustafsson. 

Under middagen viste Vagn en fin billedserie af Niels Henning Gustafsson. Det var rigtig interessant 

at se og høre om ham, måske især for os der ikke kendte Gustafsson. Vi kunne således alle mindes 

og glædes over hans generøsitet. 

            Annette Syberg Henriksen. 


