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Referat af DZK´s ordinære generalforsamling d. 7. marts 2015 

 

1. Mødet åbnes:  

 

Velkomst ved Vagn Reitz, med særlig tak til Kim Højland og Dorte Stenhøj Andersen for det 

store arbejde med at arrangere generalforsamlingen, og ikke mindst at lægge hus til. 

 

Til stede ved generalforsamlingen: 

 

Bente Westphal (kasserer) 

OK larsen 

Kim Højland 

Mogens Westphal 

Kent Tubæk 

Ole Kristensen 

Peter Børgesen 

Morten Boesen 

Maj Westphal 

Abdi Hedayat (referent) 

Dominik Speleman 

Hugo Christensen 

Ole H Post 

Thorkil Duch 

Johannes Erritzøe 

Erling Mørch 

Carsten Felsted 

Helga Erritzøe 

Jane Reitz 

Dorte Stenhøj Andersen 

Helena Dyhr 

Mikkel Ivar Jensen  

Martin  

Vagn Reitz 

 

Afbud/udmelding: Jens Kjeld har meldt sig ud, da han ikke er aktiv mere.  
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2. Valg af Dirigent: 

 

OK Larsen blev valgt som dirigent, og konstaterede at alle formalia vedrørende 

overholdelse af indkaldelse til generalforsamling var overholdt. 

 

 

3. Valg af stemmeudvalg: 

 

To stemmetællere; Helena Dyhr og Mogens Westphal. 

 

 

4. Bestyrelsens Beretning: 

 

Status for DZK´s medlemstal er, at der er flere interessemedlemmer end aktive, fordelt 

således: 26 aktive, 27 interesse samt 3 elevmedlemmer. 

 

Antallet af autoriserede konservatorer er faldende. Der er i øjeblikket ca. 65 aktive 

autorisationer, heraf 4 museer, samt 20 som bierhverv. 

 

Naturstyrelsen har, efter henstilling fra DZK, lukket to uautoriserede 

”konservatorvirksomheder”, der annoncerede med formidling af udstopninger i 

henholdsvis Polen og Tjekkiet. En strammere procedure i behandlingen af lignende sager er 

ønskelig. Når Naturstyrelsens ny jurist er på plads i styrelsen, afholder DZK et møde med 

styrelsen, for at diskutere fremtidige procedurer, idet lignende sager næppe kan undgås. 

 

VR har afholdt et kursus for naturvejledere, for at instruere disse i hvad de må foretage sig, 

konserveringsmæssigt, og hvordan de skal gøre. Kurset har været en stor succes, og 

lignende kursus skal afvikles på Sjælland, med Annette Syberg Henriksen som 

kursusafvikler.  

 

KH har været, og er i løbende dialog med Eva Holm fra Fødevarestyrelsen, vedrørende 

biproduktforordningen. Der arbejdes på at lette sagsbehandlinger på sigt. DZK henstiller til 

at alle medlemmer registrer deres firma hos Fødevarestyrelsen. KH hjælper gerne med 

registreringen. Der er udarbejdet et skilt, der skal benyttes ved transport af dyr. Ligeledes 

skal der udarbejdes et transportdokument, der skal arkivere i to år. 

 

Vedrørende import af jagttrofæer, arbejder DZK på at få Fødevarestyrelsen til kun at 

udstede importtilladelse til modtagere, der er godkendte konservatorer. Ingen andre ville 

således kunne modtage rå trofæer. Når trofæerne er færdigbehandlede, kan de afleveres 

til ejer. DZK afholder møde med styrelsen om sagen i løbet af marts 2015. 
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Endnu en sag vedrørende trofæer, handler om trofæer, udstoppet i udlandet. Disse 

tillægges blot en moms på 5%, da de anses som ”samlerobjekter”. Trofæer udstoppet i DK 

tillægges som bekendt en moms på 25%. DZK arbejde på at trofæer  udstoppet i udlandet 

ikke bliver betragtet som ”samleobjekter”. 

 

Orientering om ETF v. VR: 

 

”Det store spørgsmål på ETFs sidste generalforsamling var om det kunne lykkes at finde en 

person der vil bestride præsidentposten. Den nuværende vicepræsident Christoph Meier 

fra Schweiz  har været  fungerende præsident . På generalforsamlingen lykkedes det ikke at 

finde en kandidat, men den spanske delegerede, Rafael Centenera var rystet over at høre 

at konsekvensen kan være at ETF må lukke ned. Efterfølgende har han meldt sin kandidatur 

til præsidentposten. Og er blevet indsat på posten efter en e-mail afstemning. Valget vil 

blive endeligt konfirmeret på  generalforsamlingen d. 17 maj Oulu i Finland 

Rafael Centenera er fritidskonservator og sekretær i den Spanske konservatorforening 

ANTAX. Han arbejder i Bruxelles  vistnok som lobbyist for den Spanske fiskerikommission.  

Han ved fra sit arbejde der, at det er vigtigt at have stærke faglige organisationer, hvis man  

skal overleve i EUs lovjungle.  

På generalforsamlingen blev der  valgt ny sekretær i stedet for Duncan Fergusson  fra 

Skotland, Han  har været  med helt fra ETFs start. Den nye sekretær er Michiel Tilly fra 

Belgien. 

ETF kasserer Leon Bouten fra Holland trak sig ligeledes tilbage ,han er i en 

overgangsperiode blevet assisteret af   Florian Polensky fra Tyskland, der nu tager helt  

over på kassererposten. Det bliver spændende at se hvad den ny præsident og de unge 

bestyrelsesmedlemmer kan udrette.” 

Orientering om EM v. VR: 

”Der afholdes som bekendt Europamesterskaber i konservering i Oulu i Finland  d. 11. – 17. 

maj.  I den forbindelse er DZK blevet spurgt om vi vil sponsorere en specialpris. 

Specialpriser er meget populære blandt de der deltager i konkurrencerne, og vi benyttede 

lejligheden til at indstifte em pris the Niels Henning Gustafssons Award. Det er en pris til 

den bedste allround konservator under 23 år. Pointene skal hentes  i  tre forskellige  

kategorier. De tre kategorier er: fugl, helmonteret pattedyr og fisk, padde eller krybdyr 

skins montage eller afstøbning.” 

Bestyrelsens beretning afsluttedes ved VR, der rettede en tak til alle medlemmerne. En 

særlig tak rettedes til Bente Westphal, det faglige udvalg, og endelig til Jane Reitz, for 

troligt at have støttet op om formandens arbejde og hjælp til korrekturlæsning. 
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Endelig pegede VR på KH som den oplagte afløser for VR, da KH er en god og saglig 

kommunikator, hvilket den gode kontakt til Fødevarestyrelsen tydeligt illustrere. Det er 

evne, der vil komme DZK til gode. 

 

Eneste nulevende stifter af DZK, Johannes Erritzøe overrakte en gave til VR, samme gjorde 

Peter Børgesen. Endelig overrakte DZK en gave til VR, som påskønnelse af den særlige 

indsats VR har lagt i DZK´s bestyrelsesarbejde.  

 

Beretningen godkendtes af de fremmødte medlemmer. 

 

 

5. Regnskabet v. Bente Westphal: 

godkendt uden bemærkning 

BW meddelte at hun ikke længere ønsker at varetage jobbet som DZK ´s kasserer. 

 

6. Orientering fra det faglige udvalg v. OHP: 

 

Det Faglige Udvalg har som formål at sikre konservatorfagets høje niveau i Danmark, at 

godkende og følge læreforholdene, samt at afvikle elevprøverne.. For at tjekke elevens læring 

afholdes en kontrolprøve ca midtvejs, dvs  en generalprøve på den endelige afgangsprøve. 

 

Ved årets start havde foreningen 4 elever, men indenfor den gensidige prøvetid valgte Philip 

Borch Christensen at forlade uddannelsen hos Erling Mørch. Kravet om meget upraktiske 

arbejdstider overdrevet sikkerhedsudstyr og kemikalieangst gjorde samarbejdet uholdbart, og 

begge parter er tilfredse med beslutningen. 

Hos Brian Filipsen fungerer Susie Baltzersen godt på tredje år, og ligeledes Morten Terp 

Nielsen på linje 2 hos Jacob Strunge. Hos Erling Mørch er Kasper Pedersen også godt i gang på 

linje 2.  Hver elev får tildelt en ”mentor”, en fra udvalget som følger eleven, besøger 

værkstedet, og gennemser elevdagbøgerne .  

 

Den 28. november var Susie og Morten til kontrolprøve sammen. De er nogenlunde samtidige, 

og det er rigtig praktisk at afvikle to elevers prøve på én gang. Til afveksling fra at bruge 

museerne og deres samlinger, inviterede Brian elever og skuemestre til at besøge sin 

nyanskaffede ejendom med (kommende) værksteder og bolig i landsbyen Risby i Vestskoven 

nordvest for København. I stedet for Zoologisk Museums skindsamlinger låner vi (Brian) nu 

Hartvig Jensens store private samling af flotte fugleskind, mens DZK selv har mindre 

pattedyrskind og kranier, takker og horn til prøvemateriale. Linje 2 stiller nye krav til 



5 
 

prøvematerialet. Vi kunne godt udbygge egne samlinger med noget af alle de skindrester, som 

konservatorer gemmer på, uden egentlig at vide hvorfor. 

 

Prøverne viste tydeligt, at der her og der skal arbejdes mere med det teoretiske, men at der 

også var flotte artsbestemmelser. Det er især markant på linje 2, hvor man ikke møder mange 

småfugle eller flagermus, og det var lidt forudsigeligt, da vi indførte linjen med de store 

monteringer. 

 

Til denne kontrolprøve benyttede vi os også af muligheden for at tilkalde en ekstern 

skuemester, og mon ikke man kan forestille sig, at Vagn også fremover- med færre opgaver – 

kan overtales til at teste elevers viden om ’lovstoffet’? 

 

Måske er tiden løbet fra uddannelsesvedtægternes liste over arter, der skal fremvises ved 

prøverne.  

 

Flere værksteder får meget sjældent visse arter indleveret, og princippet med at eleven skal 

kunne beherske de bittesmå fugle eller de meget langbenede store kan lige så godt 

gennemføres med andre, mere almindeligt modtagne arter. Udvalget arbejder stille med en 

liste. 

 

7. N. H. Gustaffson´s midler: 

Der diskuteredes hvorledes midlerne bedst kan anbringes. VR foreslog at de fremmødte 

ved generalforsamlingen, giver bestyrelsen mandat til at beslutte sig for en anbringelse, 

efter nytår.  

 

Efter en debat i generalforsamlingen, hvor flere forslag drøftedes, blev det ved valg 

besluttet, at bestyrelsen kan vælge at anbringe midlerne på en lavrente indlånskonto eller 

en anbringe midlerne i lavrisiko værdipapirer.   

 

8. Regulering af elevlønninger: 

 

Erling Mørch foreslog at regulere elevlønninger efter pristallet, men den overvejende 

stemning ved generalforsamlingen var imod en ændring af de nuværende elevlønninger.   
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9. Indkomne forslag: 

 

1. forslag til ændring af DZK´s foreningslove: 

 

§7: Kontingent og regnskab stk 5. punkt a og b. 

 

Nuværende tekst står med alm. skrift. Forslag til ændringer er skrevet i fed kursiv 

 

a.  Medlemmer udsendt for at repræsentere foreningen ved møder og forhandlinger skal 
have deres direkte udgifter i forbindelse hermed dækket. Bilag kræves. 
Tilføjes: 

 Sådanne repræsentanter kan derudover modtage et af generalforsamlingen fastsat 

honorar for deltagelse i de nævnte aktiviteter. Dette skal godkendes af bestyrelsen. 

b. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage et af generalforsamlingen fastsat beløb som 
godtgørelse for telefonudgifter m.m. 
Forslag til ændring: 

Bestyrelsesmedlemmer og formanden for det faglige udvalg kan modtage et af 

generalforsamlingen fastsat honorar                 

 

2. fastsættelse af kontingent og diverse honorarer. 

 

Fastsættelse af kontingent. P.t. 1100,00 kr. for aktive - 550,00 kr. for interesse- og 0,00 

kr. for elevmedlemmer.  

                     

Forslag:                Kontingentet for aktive medlemmer forhøjes til 1200,00kr. 

                          Kontingentet for interessemedlemmer forhøjes til 600,00kr        

                          Kontingentet for elever uændret 0,00kr.  

 

 

Regulering af ”skuemesterhonorar.” Pt. 1000,00 kr. Skuemesterhonoraret er det 

honorar som foreningens skuemestre får for medvirken ved prøver, og som 

medlemmer kan modtage for at deltage i møder og andre aktiviteter i foreningens 

tjeneste.  

                                               

                                                Forslag:  

                                                Skuemesterhonoraret hæves til 1100,00kr. 
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Regulering af honorar til formanden for det faglige udvalg: Pt. 2000,00kr. 

. 

                                           Forslag:  Honorar til formanden for det faglige udvalg: Uændret 2000,00kr. 

 

 

 Regulering af telefongodtgørelse (honorar) til bestyrelsesmedlemmer.  

. 

Formanden modtager pt. et honorar på 2000,00kr. årligt + telefongodtgørelse på 

3500,00kr årligt Et enkelt medlem af forretningsudvalget modtager 1500,00kr.. De 

øvrige bestyrelsesmedlemmer  modtager en telefongodtgørelse på 1050,00kr.  

                                               

Forslag: 

                                              Honorar til formanden 5500,00kr. 

                                              Honorar til øvrige medlemmer af forretningsudvalget: 1500,00kr. 

                                              Honarar til øvrige bestyrelsesmedlemmer: 1100,00kr.   

 

3. Ændring af DZK´s uddannelsesvedtægter. 

 

Det Faglige Udvalgs forslag til: 

 

Tilføjelser til Uddannelsesvedtægternes §3  i kursiv 

 

§ 3, stk1: Som elever kan optages personer, der er fyldt 18 år… 

 

Forslag  A: Inden læretidens start skal personen have gennemført et sikkerhedskursus i 

epoxy og  isocyanater. 

 

Forslag B: 

I løbet af prøvetiden skal eleven have gennemført et sikkerhedskursus i epoxy og 

isocyanater.  

 

Forslag C: 

Umiddelbart efter prøvetiden skal eleven gennemføre et sikkerhedskursus i epoxy og 

isocyanater 

 

§ 3, stk 2 

Virksomhedens indehaver eller en i firmaet ansat navngivet konservator skal være 

fuldtidsbeskæftiget med konservatorvirksomhed, og have faglige kvalifikationer, der 



8 
 

sandsynliggør, at vedkommende er i stand til at give eleven en forsvarlig praktisk og 

teoretisk oplæring. Den ansvarlige for oplæringen anføres i lærekontrakten. 

 

§ 3, stk 3 

Lærestedets indehaver er endeligt ansvarlig for elevens oplæring. 

 

§ 3  stk 6a: 

Læretiden er 4 år. Det ønskes ikke, at der startes læreforhold i December  og Januar 

måned. Der kan i særlige tilfælde dispenseres for dette. 

 

§ 3 stk 8c 

Eleven har ret til ferie jfr. Arbejdsmarkedets bestemmelser for ferie. 

 

Alle forslag til ændringer til samtlige 3 punkter godkendtes af de ved 

generalforsamlingen fremmødte medlemmer. 

 

 

10. Valg: 

 

a. formand: ny formand, Kim Højland 

b. næstformand: Abdi Hedayat 

c. 1. best. Suppleant: Mikkel Ivar Jensen 

d. 2. best. Suppleant: Morten Boesen 

e. Medlem af det faglige udvalg: Erling Mørch 

f. Suppleant til faglige valg: Martin 

g. Revisorsuppleant: Annette Syberg 

h. Udsættes til punkt 12 

 

11. Hjemmesiden: 

 

DZK´s hjemmeside www.dzk.dk blev gennemgået af Maj Westphal 

 

Har man brug for hjælp, tager Maj gerne imod opkald og guider igennem 

 

Note: hvis man vil med på kortet ”find en konservator”, skal man gribe til lommerne og 

melde sig ind i DZK som aktivt medlem. 

 

http://www.dzk.dk/
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12. EM 2015: 

 

Der efterspørges fællestransport af præparater. EM foreslår at der spørges i ETF regi. 

 

 

13. Generalforsamling 2016: 

 

Afholdes 12. marts 2016, kl 12:00, på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 Kbh. 

Ø 

 

 

14. Eventuelt. 

 

OHP: meddelelse om svensk vildtforvaltning. Frigivelse af alle arter  

 

VR tilbyder at man kan få sin samling af ”Meddelelser” opdateret, da VR sidder inde med 

dubletter af samtlige årgange. 

 

Trine Sørensen afholder et ”pesticid-symposium” i Svendborg. Der er sidste tilmelding 

mandag d. 16. marts. 

 

VR overrakte en gave på vegne af DZK, til Bente og Mogens Westphal, som tak for en 

fantastisk indsats for foreningen, siden 1987!  

 

Mogens Westphal bemærkede at den gode tone i DZK var noget ganske særligt. 

 

Thorkil Duch holdt en anekdoterig tale, hvor det blandt andet bemærkedes at Thorkil og 

Vagn var blandt de yngste i DZK, i foreningens opstart. Målsætning for DZK i sin tid, var 

ifølge Thorkil at styrke sammenhold, faglighed, respekt om faget, samt at opnå en god 

dialog med myndighederne, i dag en selvfølgelighed, dengang uopnåeligt. I DZK begyndelse 

var der dobbelt så mange konservatorer som der er idag, men alle var konkurrenter, der 

ikke kunne drømme om at dele fif og tricks.  Der opereredes sågar med ”fiktive” prislister, 

indeholdende alskens dyr, der formodentlig aldrig havde været i nærheden af et 

konservatorværksted. Formålet med de farverige prislister var at lokke kunder til.  

  I dag hersker en kollegial stemning, foreningens medlemmer imellem. DZK er idag 

fremmende for det kollegiale samvær, oprettelsen af uddannelsen medførte respekten for 

faget. Samtidig er der en konstruktiv dialog med myndighederne. Thorkil understregede 

vigtigheden af at DZK repræsenterer faget i relevante fora, i ind- og udland.  
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Thorkil roste Vagn for at han ikke blot har uddelegeret opgaver, men selv påtaget sig dem. 

Ligeledes takkede Thorkil Tak til Jane Reitz for altid at have støttet op om Vagn og hans 

arbejde. 

 

Afslutningsvist nævnte Thorkil, at generationsskiftet i DZK´s bestyrelse stiller store krav til 

den nye bestyrelse, og særligt til Kim Højland. Opbygningen af ”Mejeriet” viser ifølge 

Thorkil med al ønskelig tydelighed, at Kim  evner at løfte vanvittige opgaver, hvilket tegner 

godt for DZK.  

 

Med stor inspiration i en rundhåndet italiensk kollega, blev der uddelt ”boblevand" til de 

fremmødte medlemmer, og generalforsamlingen afsluttedes i højt humør! 

 

 

 

 

Referent 
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