
 

Referat fra DZKs Generalforsamling lørdag 9. marts 2013 

Formanden  Vagn Reitz bød velkommen til de fremmødte på Zoologisk Museum, 

København Tilstede var: Erling Mørch, Karsten Felsted, Brian Filipsen, Peter Børgesen, 

Ole Kristensen, Kent Tubæk, Mogens Westphal, Abdi Hedayat, Annette Syberg 

Henriksen, Kim Højland Jensen, Ole K. Larsen, Vagn Reitz. Stemmeberettigede, i alt  

12. 

Morten Boesen,John ”Post og Pip” Jacobsen, Ole Høegh Post, Hartvig Jensen, Dominik 

Speleman, Ruud  Barbier, Bjørn Rolfes, Susie Baltzersen, Morten Terp Nielsen, Kasper 

Pedersen, Hugo Christensen (fra kl. 13) og Kasserer Bente Westphal. 

Endvidere deltog 2 svenske konservatorer: Magnus Jansson, Örebro og Jens 

Henriksson, Jönköping. 

Formanden takkede museet for at give DZK husly til generalforsamlingen og overrakte 

Abdi den traditionelle flaske med gyldne dråber. 

 Herefter overbragte Vagn hilsener fra medlemmer som desværre ikke kunne være til 

stede på dagen. Afbud og hilsner fra Mikkel Ivar Jensen, Martin Jeppesen og Helena 

Dyhr, Fyns Naturværksted. Grethe Leth Espensen og Hans V. Kristensen, Nat. Hist. 

Århus, Palle Jensen, Hans Novrup. Jacob Strunge, Aage Dahl Sørensen, Peter Sunesen 

og Thorkil Duch. 

Punkt 1.  valg af dirigent 

og foreslog Ole K. Larsen, andre blev ikke foreslået og O.K. blev dermed valgt. 

Dirigenten tog herefter styringen (og dirigentklokken) og startede med at fortælle de 

tilstedeværende, at indkaldelserne var udsendt i henhold til reglerne, hvilket 

forsamlingen godkendte. 

Herefter sikrede dirigenten sig, at tilstedeværelsen af 3 gæster kunne accepteres, 

heller ikke her var der nogen modstand. 

2. Valg af stemmeudvalg 

Brian Filipsen Og Annette Syberg Henriksen blev udpeget som stemmekontrollanter. 

Inden den egentlige start på proceduren præsenterede  formanden hurtigt og med 

lune hver enkelt af de tilstedeværende. 

4. Bestyrelsens beretning 2012 

DZK har p.t. 61 medlemmer fordelt på 26 aktive- og 35 interessemedlemmer, heraf 4  
elevmedlemmer. 

Der er ikke så mange nye ansigter, men der er sket nogle ”interne rokeringer. 



 

Karsten Felsted fratrådte sin stilling på Dansk Jagt og Skovbrugsmuseum pr. 31. 
december 2012. Julie Friis repræsenterer nu museet i DZK. Karsten er nyindmeldt 

som aktivt medlem. 
Ole Høegh Post fratrådte ligeledes sin stilling på Zoologisk Museum pr. 31. december 
2012. Abdi Hedayat afløser Ole Høegh Post som repræsentant for Zoologisk Museum 

og Ole har meldt sig ind som interessemedlem. 
Hans Novrup har -også pr. 31. december 2012 - besluttet at lukke sin forretning i 

Vejle og er blevet interessemedlem i DZK. 
”Benfidan” der handler med artikler til insektsamlere,har valgt at udtræde af 
foreningen efter mange års interessemedlemskab. 

 
I løbet af 2012 aflagde Doninik Speleman - elev hos Erling Mørch og Mikkel Ivar 

Jensen – 
 elev på Fyns Naturværksted – prøve og bestod. De arbejder videre på deres 
læresteder og er nu interessemedlemmer. 

 
I 2012 er der oprettet to nye læreforhold, Idet Susie Baltzersen er blevet elev hos 

Brian Filipsen og Morten Terp Nielsen er blevet elev hos Jacob Strunge, Trophy Art. I 
begyndelsen af 2013 er Kasper blevet ansat som elev hos Erling Mørch, så der er 
heldigvis også tilgang til branchen. 

Nye interessemedlemmer er Mikkel Ivar Jensen og Dominik Speleman - begge 
nyuddannede konservatorer. 

 
        
Revision af bekendtgørelserne: 

Det forløbne år har været præget af arbejdet med revisionen af Konservator- og 
Artsfredningsbekendtgørelsen. Fugleholdsbekendtgørelsen har været til revision i 

samme omgang, men den har DZK ikke ofret så megen opmærksomhed, da den 
ligger noget udenfor vort kompetenceområde. 

 
Udkastene til bekendtgørelserne blev sendt til høring d. 20. december 2012, og vi 
sendte dem rundt til medlemmerne i begyndelsen af januar. Det medførte nogle 

kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne, særlig vedr. handelen og bilag 5. 
 

Udkastene var identiske med dem, som der var enighed om i dialogforum, inden de 
blev sendt til behandling i Vildtforvaltningsrådet, og DZK havde derfor ingen 
yderligere kommentarer. Høringsfristen udløb d. 15. februar i år. 

Der er ikke fremkommet væsentlige ændringsforslag i høringsfasen, og vi forventer 
derfor at ministeren kan skrive under omkring 1. april i år, så bekendtgørelserne er 

altså endnu ikke gældende. 
Når bekendtgørelserne er trådt i kraft, skal der udarbejdes retningslinjer, der 
beskriver, hvordan bestemmelserne skal udmøntes i praksis. Når disse foreligger, vil 

alle autoriserede konservatorer blive orienteret. 
 

Processen har været lang og grundig. Den startede med at DZK og DOF - ud fra 
forskellige motiver - rettede en henvendelse til Vildtforvaltningsrådet i foråret 2011 for 
at få  iværksat en revision af både konservator- og artsfredningsbekendtgørelsen. Det 

lykkedes. 
Naturstyrelsen nedsatte et dialogforum bestående af repræsentanter fra DOF, 

Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 



 

Landbrug, DZK og Falkonerforeningen, idet fugleholdsbekendtgørelsen også blev taget 
med i revisionen. 

DN og landbruget trak sig hurtigt ud af arbejdet, men der opstod en godt samarbejde 
mellem de øvrige repræsentanter og styrelsen. 
  

Første møde i det nedsatte dialogforum blev afholdt 10. juni 2011. Efterfølgende var 
jeg  til et møde med Eva Lassen, der var ansat som tovholder på revisionen, hun  og 

den ny jurist på området, Jacob Bertram aflagde i august 2011 et besøg på mit 
værksted for at få en fornemmelse af hvad en konservatorvirksomhed egentligt er. 
Derefter har der været afholdt 3 møder i dialogforum:  d. 22. december 2011, d. 20. 

april. 2012 og d. 1. juni  2012.  Undervejs  har der været en livlig dialog på  mailen og 
telefonen til styrelsen, museerne  Institute for Bioscience, vildtforvaltningsrådets 

medlemmer og repræsentanterne for de organisationer, der var med i dialogforum - 
især DOF, Jægerforbundet og Friluftrådet. 
I bestyrelsen har vi løbende drøftet de spørgsmål og forslag, der var i spil. 

 
Det vigtigste spørgsmål var, om konservatorerne fortsat kunne få lov til at omsætte 

færdige  præparater. Den totale dispensation fra det eksisterende handelsforbud vedr. 
fugle og pattedyr, kunne ikke opretholdes, det vidste vi på forhånd. 
 

Det er lykkedes. Bestemmelserne i den nye artsfredningsbekendtgørelse betyder, at vi 
fortsat kan omsætte lovligt konserverede præparater. 

Vi kan ikke længere give folk betaling for døde pattedyr og fugle, ud over de arter det 
er tilladt at handle med generelt. 
DOF har hævdet - og hævder stadig - at handel med præparater af arter, der er 

omfattet af EU handelsforbud er forbudt. 
Dette synspunkt har de stået alene med, og grundet den kontrol, som vore 

præparater via autorisationsordningen er omfattet af, finder man i Naturstyrelsen, at 
en omsætning af lovligt fremstillede præparater er i orden også i henhold  til EU 

lovgivningen. 
Det virker også rigtigt i forhold til al sund fornuft. 
DZK ønskede at få reduceret antallet af arter – gerne til 0 - på listen over arter, som 

ikke umiddelbart må konserveres af de private zoologiske konservatorer; men det var 
klart et ønske vi stod ene med, og vi gik derfor ind i en dialog om ændring af den 

aktuelle liste. 
 
 

DOF foreslog at alle fuglearter, som er på fugledirektivets bilag 1 og alle arter på den 
danske rødliste – i alt ca. 120 arter skulle på bilag 5 til artsfredningsbekendtgørelsen, 

som listen hedder nu. DOF ønskede desuden at ordningen også skulle omfatte 
eksemplarer af udenlandsk oprindelse. 
Naturstyrelsen ønskede et fast kriterium for, hvilke arter der skal være på listen. 

DZK udarbejdede derfor en liste som omfattede fuglearter, alle arter der både er højt 
listede på den danske rødliste, og opført på fugledirektivets bilag 1. 

Dette var et fast kriterium. 
En henvendelse til videnskabelige medarbejdere på Zoologisk Museum, Naturhistorisk 
Museum, Naturama, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Institute for Bioscience (DMU)  

medførte  tilføjelser til DZKs forslag. 
Institutionerne er enige om, at de danske arter af pattedyr på habitatsdirektivets bilag 

IV   



 

bør være på listen. 
Ang. fuglene ønskede institutionerne ikke en meget lang, ligegyldig liste, men der var 

ønsker om nogle tilføjelser til DZKs forslag. I sonderingen har vi også taget hensyn til 
ønsker fra DOF. 
Det endelige forslag, som DZK udfærdigede, er stort set blevet det foreliggende bilag 

5. 
Bestemmelserne vedr. bilag 5 arterne omfatter kun eksemplarer af dansk oprindelse. 

   
Bliag 5. – listen over dyr, der ikke umiddelbart kan udstoppes, omfatter nu 27 fugle og 
for pattedyrenes vedkommende er alle danske arter, der er omfattet af 

Habitatsdirektivets  bilag IV kommet på: De nytilkonmne er: hasselmus, birkemus og 
alle flagermusene.  Dispensationer, der giver tilladelse til konservering af bilag 5. 

arterne, beror på en administrativ praksis og vi håber på, at der bliver mulighed for, at 
der i hvert fald vedr. visse arter også kan blive mulighed for dispensationer til 
privatpersoner. 

 
Man kan sige at de to ovennævnte områder ikke er gået konservatorernes vej. 

Vedr. dispensationen fra handelsforbuddet var det dog ventet, at der kom en 
opstramning, og bestyrelsens mål har været at bevare retten til at omsætte 
præparater. Dette er lykkedes. 

Udvidelsen af bilag 5 har ikke været DZKs ønske, men det kan være en fordel at 
foreliggende liste omfatter pattedyrene på bilag IV, som landene har en særlig 

forpligtelse til at overvåge og beskytte. I Storbritannien har man fulgt direktivets 
bogstav til punkt og prikke og indført et forbud mod overhovedet at besidde disse 
arter med mindre man har et certifikat, der dokumenterer, at de er anskaffet før 

1992. 
For fuglenes vedkommende kan vi håbe på at listen nu er holdbar i mange år. 

 
I øvrigt indeholder Konservatorbekendtgørelsen en række justeringer, og nogle 

ændringer som præciserer og begrænser, hvad der må konserveres uden autorisation, 
og på det punkt kan vi være rigtig godt tilfredse. 
 

I praksis vil de nævnte opstramninger næppe få den helt store betydning for 
omsætningen i en almindelig konservatorvirksomhed, så vi bør være tilfredse med 

resultatet af denne revision. 
 
 

Biproduktforordningen har ligget stille siden vi var til møde i Fødevarestyrelsen om 
den i 2005. Vi har siden haft løbende kontakt med styrelsen, og det har været planen, 

at der skulle udarbejdes retningslinjer for konservatorvirksomhederne. Efter sidste 
generalforsamling fik Kim Højland til opgave at sætte skub i sagen, og den 20. 
november var DZKs biproduktudvalg til møde Fødevarestyrelsen og siden har vi haft 

flere udkast til udtalelse. 
Retningslinjerne er endnu ikke lavet færdige. Kim orienterer om dette arbejde efter 

generalforsamlingen 
 
Fra videnskaben 

Sussie Pagh fra Naturhistorisk Museum I Århus har henvendt sig til DZK vedr. 
oplysninger om forekomsten af hvide ræve i dansk natur og har  fået en del 



 

oplysninger  via konservatorerne. Det er foreløbigt blevet til en artikel i Flora & Fauna 
hæfte 2, der udkom i juni sidste år. 

Susie Pagh er fortsat interesseret i underretninger om hvide ræve fra naturen. 
 
Jørgen Stårup Kristensen har henvendt sig til DZK for at få oplysninger om 

fuglesamlinger indeholdende sjældnere fugle i Danmark før 1965. 
 

Morten Elmeros kører fortsat undersøgelser vedr. vore mårdyrs indhold af rodenticider 
. 
Han er stadig interesseret i både kroppe og hele eksemplarer af Ilder, husmår, 

skovmår, lækat og brud. For hele dyr betales en dusør på 80,00 kr. pr .stk. 
 

DTU Veterinærinstituttet, Bülowsvej 27,1870 Frederiksberg C modtager gerne ildere, 
der er fundet døde i naturen til undersøgelse for zoonoser. Indsenderen skal betale 
forsendelsen, men selve undersøgelsen medfører ikke omkostninger for finderen. 

 
Foreningens liv i øvrigt: 

 
Meddelelser er udkommet en enkelt gang i 2012. Flere nye skribenter havde leveret 
stof til bladet, det håber vi fortsætter. 

 
Den øvrige medlemsorientering er foregået via mail og brev. 

 
DZKs hjemmeside trænger stadig til et løft, og der er lagt op til dette i dagens 
dagsorden. 

  
Bestyrelsesarbejdet foregår pt. via e-mail og telefonsamtaler. Egentlige telefonmøder 

har ikke været afholdt i det forløbne år. Bestyrelsesmedlemmerne har forskellige 
former for telefoni, og forsøg med et mobiltelefonmøde, er faldet skidt ud, så vi vil i 

fremtide prøve at klare møderne på SKYPE, det bliver også en besparelse, men endnu 
er det ikke på plads. 
 

D. 18. december blev der afholdt afskedsreception for Ole Høegh Post og Bo Bindel på 
Zoologisk Museum. En del kolleger fra nær og fjern var mødt op. Fra bestyrelsen 

deltog Grethe Leth-Espensen, undertegnede og – sjovt nok - Ole Høegh Post. 
 
D. 18. januar i år. deltog Ole Høegh Post i et optaktsmøde forud for den 16. 

partskonference vedr. CITES. Mødet foregik i Naturstyrelsen. 
 

D. 24. januar i år deltog O. K. Larsen og undertegnede i et møde på Naturhistorisk 
Museum vedr. overvågning og forvaltning af fugle og pattedyr i Danmark. 
 

D 20. februar i år var der reception på Naturhistorisk Museum i anledning af 
direktørskiftet. Thomas Secher Jensen er blevet afløst på posten af Bo Skårup. Erling 

Mørch, O. K. Larsen og undertegnede deltog. 
 
Værkstedsdagene på Dansk Jagt-& Skovbrugsmuseum blev afholdt for sidste gang i 

2012. Dermed er det slut med DZKs stand ved dette arrangement. Den sidste DZK- 
stand var bemandet med Karsten Felsted, Brian Filipsen og Susie Baltzersen, som 

dermed lukkede og slukkede for denne aktivitet. 



 

 
Der har været endnu en sag med en person, der har fået den gode ide at tage døde 

dyr og trofæer med til Polen for at få lavet billig konservering.  Modsat First Class 
Trophy, har denne person ingen tilladelser fra nogen myndighed. Vi har anmeldt sagen 
til Naturstyrelsen, der har taget affære, så    denne aktivitet er stoppet.Virksimheden 

har dog ansøgt om en dispensation, ansøgningen er endnu ikke færdigbehandlet, men 
vi håber at styrelsen kridter støvlerne og står fast dennegang, ellers har den 

nyreviderede autorisationsordning fået et skud for boven allerede inden ministeren 
har skrevet den under. 
Virksomheden har en hjemmeside der hedder www.riffelpatroner.dk 

Formanden opfordrede alle til at holde øje med tilsvarende aktiviteter og give 
formanden besked. 

 
Det ser ud til at det generationsskifte, som vi har erkendt er nødvendigt i DZK, har 
fået en god start. Både i bestyrelsen og det faglige udvalg, har nye kræfter taget godt 

ved, og den tendens ser ud til at udvikle sig, Samtidigt er de stadig lidt liv tilbage i de 
gamle, så der skulle være resurser til at få fulgt både bekendtgørelserne og 

biproduktforordningen ordentligt til dørs. 
 
ETF 

ETF har d.d. 10 medlemslande. Holland er trådt ud pr. 31.12 2012, men til gengæld 
meldte Finland sig ind igen i  2012. Foreningens økonomi er stabil, og kontingenterne 

bliver betalt. 
Følgende ting er faldet på plads i det forløbne år: 
 

ETFs vedtægter er blevet revideret og endeligt godkendt i det Hollandske 
Handelskammer. 

ETFs hjemmeside er blevet optimeret og har nu en form, der skulle være brugbar i 
nogle år frem i tiden. den hedder: www.eurotaxidermy.eu 

 Adgangskoden til de lukkede sider er: username: etf. Password: adminETF. Det er 
vigtigt at skrive ETF med stort i passwordet. 
 

ETFs ”Competition Group” er blevet slanket og består nu kun af to personer, der  skal 
holde kontakt til det netværk der står for konkurrencerne. 

 
ETF har købt rettighederne til betegnelsen  ”ETC” European Taxidermy Competition. I 
den forbindelse er der også blevet kreeret et logo for de europæiske konkurrencer. 

Alt i alt er der nu skabt en god basis for fremtidens arbejde i ETF. 
 

Næste Europamesterskab finder sted i Longarone Italien i 2014. Endnu er der intet 
oplyst om datoen. 
Derimod ligger det fast, at Igino Bressan afholder en national Italiensk konkurrence i 

Longarone d. 2. – 5. maj i år. 
ETFs generalforsamling finder sted i Basel fredag d. 12. april i forbindelse med den 

tyske forenings ”51. Internationale Arbeitstagung“ der afholdes d. 9. – 13. april 2013. 
 
 

Tak til bestyrelsen, kassereren, redaktøren, det faglige udvalg og alle andre der har 
ydet et bidrag til DZKs fremdrift i det forløbne år. 

 



 

Formanden takkede for medlemmernes opmærksomhed ved hans forretnings 40 års. 
Jubilæum og takkede for et godt tilskud til sommerens rejse til Nordkap, som var 

medlemmernes gave ved formandens 60 års fødselsdag i 2011. 
 
Beretningen blev godkendt enstemmigt. 

 

 

5. Regnskab 

       
Indtægter       

Indgåede kontingenter   
44.0

00    
Optagelsesgebyrer   100    

Renteindtægt Danske Bank   12    

kursregulering Sparekassen Himmerland   

8.11

4    

Indtægter i alt     

52.22

6  
       
Udgifter       

Meddelelser  9.227     
Porto  573     

Formand: Telefon iflg. Tæller  3.500     
Formand, mødehonorarer  9.000     
Telefongodtgørelser i øvrigt  5.700     

Telefonmøder  0     
Generalforsamling  895     

Kontorartikler, kopimask., regnskabssystem  1.240     
Website  1.443     
Honorar formand f. fagligt udvalg  2.000     

skuemesterhonorarer  6.479     
ETF Kontingent    2.402     

Rejseudgifter v. møder i ETF  5.641     
Kontingent Dansk Jagt&Skovbrugsmuseum  150     

gebyr pengeinstitut  315     
Gaver, Breakthrough ab. t. elever m.m.  7.640     
Rejseudgifter v. møder i Naturstyrelsen  4.873     

Uddeling fra NG-arv  0     

Udgifter i alt     

61.07

8  

       

Underskud     
-

8.852  
       

       
       

       

Status pr. 31. December 2012       



 

       
Aktiver    Passiver  

Bankbeholdning  
30.73

8  
Egenkapit
al primo 

571.8
82 

Kassebeholdning  537  

Resultat 

2012 

-

8.852 

Sparekassen Himmerland, Højrentekonto  

534.3

44      

     

Egenkapit

al ultimo 

563.0

30 

    

Skyldige 

gebyrer 1.389 

    
Skyldig 
revisor 1.200 

Aktiver i alt  
565.6

19  
Passiver 
i alt 

565.6
19 

       
      

Kasserer Bente Westphal gennemgik det reviderede regnskab, som viste et negativt 

resultat. 

Formanden oplyste at Bente indenfor nærmeste årrække vil afgive kassererjobbet, og 

derfor opfordrede formanden generalforsamlings deltagere til at overveje om jobbet 

kunne være interessant. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

5a:  Fastsættelse af kontingent: ingen ændring blev foreslået, så aktive medlemmer 

betaler fortsat kr. 1100,-  interessemedlemmer kr. 550,- og elever 0 kr. 

5b: Fastsættelse af skuemesterhonorar. Ingen ændringer blev foreslået. 

5c. Fastsættelse af telefongodtgørelse. Ingen ændringer blev foreslået. 

 

6. Orientering fra det faglige udvalg. 

v/ Ole Høegh Post 

Fagligt Udvalg har til formål at overvåge og opretholde fagets høje niveau ved at følge 

og godkende læreforhold.  Udvalget arrangerer kontrolprøverne og de afsluttende 

prøver, såvel teoretiske som praktiske. 

Udvalget består af de valgte medlemmer: Ole K. Larsen, Erling Mørch, Helena Dyhr, 

Brian Filipsen og Ole Høegh Post.  Alle kan udpeges som skuemestre ved prøver, idet 

evt. læremestre vil være inhabile.  Jacob Strunge er udvalgets suppleant.  Udvalget 

kan supplere sig med f.eks. Vagn Reitz, der gerne eksaminerer i lovstoffet og alligevel 

følger foreningens prøver tæt. 



 

Den uddannelseslinje 2, som for nylig blev indført, er i 2012 blevet afprøvet ved både 

teoretiske og praktiske prøver.  Artskendskabet, både præparater, kranier eller skind 

til prøverne kræver lidt mere af os, men med adgang til museumssamlingerne går 

det. 

I 2012 har foreningen haft hele 5 elever: Dominik Speleman og Bjørn Rolfes hos 

Erling Mørch, Mikkel Ivar Jensen hos Kim Højhland, Susie Baltzersen hos Brian Filipsen 

og Morten Terp Nielsen hos Jacob Strunge. Af disse har Dominik og Mikkel afsluttet 

uddannelsen, men en ny er kommet til i år, Kasper Pedersen, så vi har stadig mange 

elever. 

Elevernes dagbøger skulle gerne afspejle uddannelsesforløbet og bliver gennemset 

med mellemrum af én fra udvalget, gerne den der bor nærmest ved det aktuelle 

værksted. 

I årets løb har udvalget arbejdet videre med den nye ”linje2” prøve, hvortil Helena 

Dyhr har udarbejdet grundige forslag til listen over de arter, der skal kendes her, dvs. 

de større dyr, der forventes på værkstedet. 

Den 24. september holdt vi teoretiske prøver for både Dominik og Mikkel på 

Naturhistorisk Museum i Århus, og den 22. november den praktiske prøve på linie 1 

for Dominik hos Erling i Ladin.  Dominik fik ved den sædvanlige lodtrækning en 

tårnfalk, hun, som han derefter monterede.  Skuemestre var: O.K. Larsen, Brian 

Filipsen og Ole Høegh Post, og sammen med de udstillede elevarbejder blev det til en 

flot præstation. 

Så sent som 28. december nåede Mikkel i Fyns Naturværksted på Tåsinge frem til den 

praktiske prøve, og for første gang på linje 2, den med de større monteringer.  Her 

drejer prøven sig om, på de sædvanlige 8 timer, at montere et hoved/halstrofæ af 

råbuk, der sammen med elevtidens øvrige arbejder vurderes.  Skuemestre ved denne 

lejlighed var Erling Mørch, O.K. Larsen og Brian Filipsen, og såvel Mikkel som tidligere 

Dominik bestod naturligvis med pæne karakterer. 

Med disse ord ønskede Ole Høegh Post de to nye konservatorer tillykke. 

7. Regulering af elevlønninger i henhold til DZKs uddannelsesvedtægter 

Aktuelle lønninger fastsat på generalforsamlingen 2011 

1. år……7.200 pr. måned 

2. år……8.000 pr. måned 

3. år……9.500 pr. måned 

4. år…..10.500 pr. måned 

Ingen forslag er indkommet. 



 

Disse lønninger er mindste lønninger og det er mester frit for at give mere, der hvor 

det er fortjent. 

Forslag: - at hæve beløbene med 4.5% nu (svarer til udvikling i forbrugerprisindexet 

fra 2010-12) og ingen ændringer de næste 2 år. 

Forslaget vedtaget med 10 for og 1 undlod at stemme. Herefter gælder følgende 

satser: 

1. år……7.500 pr. måned 

2. år……8.400 pr. måned 

3. år……9.900 pr. måned 

4. år…..10.950 pr. måned 

8. Ændringer af uddannelsesvedtægterne 

 

Forslag til ændring af DZKs uddannelsesvedtægter til behandling på DZKs. 
generalforsamling d. 9. februar 2013 

 
Se forslagene på bilag A 
Alle ændringsforslag blev vedtaget af generalforsamlingen efter en grundig debat  om 

nogle af ændringerne. 
                

9. Valg 

a: Bestyrelsesmedlemmer  – på valg Ole Høegh Post – ønsker ikke genvalg, Abdi 

Hedayat foreslået og han blev valgt. 

 Ole K. Larsen genvalgt. 

b. 1. Bestyrelsessuppleant – på valg: Grethe Leth-Espensen genvalgt. 

c. 2. Bestyrelsessuppleant – på valg: Morten Boesen genvalgt. 

d. Skuemester – på valg: Ole K. Larsen genvalgt. 

e. Medl. Af det faglige udvalg – på valg: Helena Dyhr  Helena blev genvalgt. 

I henhold til de  ændringer i uddannelsesvedtægterne, der var foretaget forud for 

valget, er Helena nu valgt for tre år. 

Brian Filipsen, der i 2012 nyvalgtes som udvalgsmedlem for to år, skal som følge af 

vedtægtsændringerne først på valg i 2015, og alle medlemmer af det faglige udvalg er 

nu skuemestre. 

f. Suppleant til det faglige udvalg – på valg: Jacob Strunge genvalgt. 



 

g. Revisorsuppleant – på valg: Hans Novrup – genopstiller ikke. Annette Syberg 

Henriksen modtog nyvalg. 

10 Hjemmeside. 

Mogens Westphal kunne fortælle og senere vise på skærm at der nu er oprettet en 

facilitet som viser alle aktive medlemmers tilholdssted på Danmarks kortet. Her kan 

evt. interesserede kunder m.m. finde frem til nærmeste konservator. 

Hjemmesiden har ikke opnået den rette dynamik, der kommer ikke indlæg løbende, 

så nogle af siderne bliver for statiske og gamle. Det sender et forkert signal, så nu vil 

disse sider blive fjernet. 

Alle blev opfordret til at komme med relevante informative input til hjemmesiden. 

I det kommende år er brugernavn: dzk og Password: dzk2013 

11. Meddelelser. 

Der er økonomi til at udgive bladet 1 gang pr. år. Bladet årgang 2013 vil udkomme i 

juni og deadline for stof er 1. juni. ALLE opfordres til at komme med artikler, så vi kan 

holde standarden fra 2012. 

12. DZKs arkiv på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. 

Henvendelse må rettes til museets direktør eller museumsinspektør Julie Friis, hvis 

man skal bore i historien. 

Vagn Reitz oplyste at han lå inde med mange årgange af ”Meddelelser” som kunne 

deles ud til medlemmer som måtte være interesseret. Ret henvendelse til VR 

13. Det nordiske samarbejde 

VR forespurgte vore svenske gæster om deres indstilling til Nordisk Kongres. De 

svarede at afstandene også var et problem, men der er mange rundt om i Sverige, 

der er interesserede i at deltage i konkurrencer. Kunne man stille medlemmer til 

rådighed for et udvalg, mellem Sverige og Danmark? Brian og Erling stillede sig til 

rådighed så der blev nedsat et dansk – svensk udvalg til at undersøge mulighederne 

for at finde et nyt koncept for de nordiske arrangementer bestående af: 

Magnus  Jansson,  Jens Henriksson, Erling Mørch og Brian Filipsen. 

14. Næste års generalforssamling. 

Der forligger en invitation til at afholde næste års generalforsamling på Kalø. Der er 

adgang til spisning m.m. og der er gode muligheder for overnatning. 



 

Datoer: 29./30. marts 2014 på Kalø blev vedtaget. Formanden tager kontakter Aksel 

Bo Madsen 

 

15. Eventuelt 

DZK har 40 års jubilæum i 2014, der arbejdes videre på dette arrangement. Kim 

Højland undersøger mulige faciliteter på Fyn og tilliggende øer. 

Ole Høegh Post takkede for deltagelse ved hans afskedsreception i december 2012. 

Samtidig advarede han mod at arbejde med forgiftede rovfugle, da der anvendes det 

meget giftige og forbudte pesticid carbofruran til aflivning. 

Dominik oplyste at han skulle til verdensmesterskaber i USA og hvis andre var 

interesseret, så skulle man blot henvende sig til ham. 

De deltagende svenskere takkede for at kunne deltage i denne generalforsamling. 

VR takkede OHP for det arbejde han igennem årene har bidraget med i DZK. 

 

Referat: Mogens Westphal d. 9.3.2013 

 


