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Referat fra DZKs Generalforsamling lørdag 29. marts 2014 

1) 

Lørdag d. 29. marts bød formanden for DZK Vagn Reitz velkommen til generalforsamling på 

Jagtslottet på Kalø. Smukkere rammer har der vist aldrig været før, med udsigt over Kalø Vig og 

fuld sol. 

Formanden takkede Aksel Bo Madsen og Morten Elmeros (Institute for Bioscience) for invitationen 

og de fik overrakt den obligatoriske flaske. 

Formanden mindedes to af medlemmerne, der er afgået ved døden i det forløbne år - Steen 

Jørgensen og Lasse Højland og overbragte hilsner fra John Jacobsen, der takkede for 

opmærksomheden ved sin 80 års fødselsdag, Kim S. Hansen, Mikkel I. Jensen der har startet 

forretning i Sønderborg og Bolette Schumacher. Der var også en hilsen fra Maj Munk fra 

Naturstyrelsen, med ønsket om et godt møde. Desuden  var der afbud og hilsner fra Ronald 

Kronquist, Abdi Hedayat  (kaskelotter), Martin Jeppesen og Annette Syberg Henriksen. 

 

Vagn lavede derpå en hurtig præsentation af de tilstedeværende medlemmer: 

Morten Boesen, Peter Børgesen, Helga Erritzøe, Karsten Felsted, Brian Filipsen, Kim Højland 

Jensen, Ole Kristensen, Ole K. Larsen, Erling Mørch, Kent Tubæk Nielsen, Henrik Engell Petersen, 

Vagn Reitz,  Aage Dahl Sørensen og Mogens Westphal. 

Ruud Barbier, Ib Bønnelycke, Hugo N. Christensen, Thorkil Duch, Hartvig Jensen, Grethe Leth-

Espensen, Ole Høegh Post, Bjørn Rolfes, Dominick Speleman, Kasper Pedersen, Suzie Baltersen, 

Philip Borch Christensen og kasserer Bente Westphal. 

Gæster : Inge Tubæk Nielsen, Jane Reitz, Johs. Erritzøe,  Aksel Bo Madsen og Morten Elmeros. 

  

Vagn Reitz gav ordet til Aksel Bo Madsen, der gav et indblik i Kaløs historie. Jagtslottet, som 

mødet blev afholdt på, er tegnet af Hack Kampmann og kunstneren Ejstrup Hansen har lavet de 

flotte vægudsmykninger.  Hovedbygningen, der er ombygget og renoveret siden 1987, fremstår nu 

med dejlige lyse lokaler indrettet med møderum, kontorer og et nybygget laboratorium. Alt 

hjemsted for Faunaøkologi  - Institut for Bioscience – under Århus Universitet. 

 

2) 

Valg af dirigent - Mogens Westphal. 

 

3) 

Valg af stemmeudvalg Hugo Christenen og Philip Borch Christensen. 

 

4) 

Bestyrelsens beretning ved Vagn Reitz: 

Foreningen har pt. 60 medlemmer og halvdelen var mødt op til generalforsamlingen, det blev rost af 

formanden. 

I det forløbne år har der været vigtige beslutninger. Artsfrednings- og konservator bekendtgørelsen 

som trådte i kraft 1. april 2013, afsluttede et langt forløb med en del svære hurdler. 

Processen har været lang og grundig fra alle sider og ”resultatet er ikke så dårligt endda”. 

De to nye bekendtgørelser har fået en kort omtale i ”Vildtinformation” (der udsendes med 

opkrævning af jagttegnsafgiften), og bekendtgørelserne er blevet sendt rundt til alle DZK 

medlemmer. Desuden er har DZK lavet en vejledning til sine medlemmer og den kan findes på 

hjemmesiden. Der er afholdt undervisning i lovstoffet på Konservatorskolen og et kursus på 

Naturhistorisk Museum, hvor eleverne og deres læremestre deltog. 

Det er nu forbudt at handle med døde fugle, undtagen de få jagtbare arter (bilag4 til artsfred.bkg.) 

men lovligt fremstillede præparater må omsættes. 

 

Bilaget med pattedyr og fugle der ikke må udstoppes uden forudgående tilladelse –(  bilag 5 til 
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artsfred.bkg.) er blev udvidet. Til gengæld er der givet tilladelse til at private i en forsøgsperiode på 

2 år kan få udstoppet jyske oddere.   

Nye jagttider betyder at svartbag, silde- og sølvmåge, samt stor- og toppet skallesluger er blevet 

fredet fra 1. april i år. Har man lagre af disse arter skal de registreres inden 1. juli. 

Formanden og næstformanden har været til møde i Styrelsen, hvor følgerne af bekendtgørelserne og 

detaljer vedrørende oddernotatet blev drøftet. Desuden blev listen over autoriserede konservatorer 

opdateret. 

 

Medlemsinformation sker næsen udelukkende via mails. Enkelte af medlemmerne har ikke mail og 

får derfor sendt et brev, hvis der er nyheder af større vigtighed. ”Meddelelser” årgang 2013 nåede 

aldrig ud, og bestyrelsen har overvejet om det ikke er nu medlemsbladet skal slutte som papirblad, 

da det er både for dyrt og besværligt.  Fremtiden ligger nok i en god hjemmeside, hvor alt hurtigt 

kan viderebringes og ikke skal vente til næste blad. Maj Westphal fungerer som webmaster og har 

optimeret hjemmesiden, hun er kommet med et tilbud om løbende opdatering, som bestyrelsen 

efterfølgende har accepteret; dvs. hun er  ansat 1 år. 

Medlemmerne opfordres til at gå listen igennem på hjemmesidens Danmarkskort, og se om der er 

noget der skal rettes, f.eks. adresse mv. 

Bestyrelsesmøder over telefon er pt. opgivet, pga dårlig dækning visse steder, så kommunikation er 

foregået over mails og telefonsamtaler. Med tiden kan man håbe at alle kommer på Skype – så der 

kan holdes ordentlige telefonmøder til en billig pris. 

 

Foreningens arkiv ligger stadig på Jagt og Skovbrugsmuseet. Jette Baagøe har bekræftet aftalen og 

Karsten Felsted er kontaktperson, så hvis der ligger noget i gemmerne er det en god ide at samle det 

i stedet for at smide det …. 

De mystiske indbrud, der har været hos forskellige konservatorer i 2012 står muligvis foran en 

opklaring. En person er sigtet i sagen som endnu ikke er afsluttet. 

Et konservatorfirma er blevet lukket efter besøg fra Naturstyrelsen. Virksomheden var aldrig rigtig 

kommet i gang, da den daglige leder ikke mødte op. Indehaveren og Styrelsen blev enige om, at det 

var en god ide at lukke firmaet ned. 

En uautoriseret konservator har på DKZs foranledning fået en henvendelse fra Naturstyrelsen, som 

har forklaret reglerne og den virksomhed er formentligt også ophørt. 

Styrelsen er ligeledes orienteret om en polsk amatørkonservator, der har kontakter flere medlemmer 

for at købe frosne fugle. Han er senere set som annoncør på nettet, hvor han sælger fugle og 

fangstnet til fugle. 

I april nummeret af ”Jæger” er der et nyt konservatorfirma der annoncerer -”Wild 

Trophy”.(angiveligt et europæisk konservatorfirma med handelskontor på Venø – formentligt 

etableret af en glad jæger). 

Bestyrelsen følger op på sagen. Naturstyrelsen er orienteret. 

 

Reglerne omkring registrering af konservatorer i forbindelse med Animalske biprodukter er afsluttet. 

Regelsættet er udsendt til alle, så næste punkt er, at alle skal registreres inden for en måneds tid. 

Kim har arbejdet godt sammen med Fødevarestyrelsen, og håbet er, at reglerne  kan fungere i 

praksis i konservatorværkstederne, samtidig med at  EU's biproduktforordning bliver fulgt. 

 

Afrikansk Svinepest er udbrudt i Polen, Hviderusland, Ukraine og Rusland. Rævens lille 

bændelorm er fundet i flere danske ræve. Så der er grund til at være påpasselig både med håndtering 

og kødaffald fra disse dyr. 
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ETF 

har pt. 10 medlemslande og 13 individuelle medlemmer. Vicepræsident Christoph Meier har 

overtaget den ledige præsidentpost. Der afholdes generalforsamling d.27. April, hvor der lægges op 

til diskussion om ETFs fremtid. Der er udarbejdet nye regler for konkurrencerne og de er ved at 

finde deres rigtige form. Dette skulle gerne komme til udtryk ved de kommende konkurrencer d. 

22-27 april. 

Materiale vedr. konkurrencen er udsendt med post.   

 

Fremtiden 

Foreningen bliver 40 år d. 2. november – dette vil blive markeret med et jubilæumsarrangement 

til efteråret. 

 

Pat Morris, englænder der forsker i konservatorernes historie, kommer til Danmark d. 18.-24. 

september. Han skal til et arrangement på Naturama og har tilbudt DZK et gratis foredrag. Der vil 

komme nærmere besked, hvis bestyrelsen laver et arrangement med ham. 

 

I efteråret 2015 holder KEP (konservatorernes Efteruddannelse) et 2 dages symposium om 

pesticider i genstande og samlinger. Trine Sørensen -  konservator ved Museum Sønderjylland, står 

for planlægning og vil gerne høre fra alle der har noget at byde ind med. Der vil komme ydeligere 

oplysninger pr. mail. 

 

Formanden takkede til slut for det gode samarbejde med Naturstyreslen, Fødevarestyrelsen og 

Institut for Bioscience ved Aksel Bo Madsen og Morten Elmros. Der var også en tak til DZKs egne 

aktive folk i det faglige udvalg og bestyrelsen for et godt samarbejde og en særlig tak til 

næstformanden Kim for et fantastisk godt samarbejde – det lover godt for fremtiden. 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 

 

5) 

Regnskab 

Kasserer Bente Westphal gennemgik det reviderede regnskab. Af nøgletal fra 2013 fremgik det, at 

der har været en nedgang i kontingenter. Dette skyldes bl.a. virksomhedsophør, dødsfald og flere 

udmeldelser end indmeldelser, derimod er der en besparelse på godt 9.000 kr. på manglende 

medlemsblad. Denne besparelse går næsten op med hvad vores webmaster kommer til at koste. Med 

hensyn til arven efter N.H.Gustafsson er den i 2012 kommet på højrentekonto i ”Jutlander Bank” – 

tdl. ”Sparekassen Himmerland” - og diskussionen om hvad der skal ske med den bliver taget op til 

næste år. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Følgende punkter var til afstemning: 

a) Fastsættelse af kontingent 

    aktive medlemmer      1100  kr. vedtaget 

    interesse medlemmer.                           550  kr. vedtaget 

    elev medlemmer                          0  kr. vedtaget    

b) evt. regulering af skuemesterhonorar (pt. 1000 kr.)         fastsat 

a) evt. regulering af telefongodtgørelse til bestyrelses medlemmer (pt 1050 kr. pr. år) – fastsat 

 

 

 

6) 

Orientering fra  det faglige udvalg  ved Ole Høgh Post: 

Der er hele 4 elever i DZK. Det er Susie Baltzersen hos Brian, Morten Terp Nielsen hos Jacob 

Strunge, Kasper Pedersen og Philip Borch Christensen hos Erling Mørch. Et femte læreforhold hos 
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Brian Filipsen måtte afbrydes i december måned. 

Vagn afholdt i september et kursus i de nye konservatorbekendtgørelser for elever, læremestre og  

det faglige udvalg. Et godt møde der blev afholdt på Naturhistorisk Museum og samtidig  fungerede 

det som opvarmning til  undervisningen i det samme stof på Konservatorskolen. 

 

Bjørn Rolfes var til teoretisk prøve også på Naturhistorisk Museum. Skuemestre i artskendskab var 

OK Larsn, Helena Dyhr og Brian Filipsen. Som ekstern skuemester i lovstof var Vagn Reitz  som 

blev bistået af OHP.  Læremester  Erling M. der også er skuemester var kun observatør. 

Artsbestemmelsen gik ikke så godt, så Bjørn måtte tage prøven om d. 27. september hjemme i 

værkstedet, hvor han også skulle op i den praktiske del. Bjørn lavede en hovedmontering af en 

råbuk. Alt i alt en fin præstation som endte med boblevand og uddannelsesbevis. 

Seneste nyt er at Philip Borch Christensen er startet som elev hos Erling d. 15. december. 

 

 

7) 

Drøftelse af DZKs uddannelse. 

Brian Filipsen vil gerne have en revision af listen over præparater som skal fremvises ved den 

praktiske prøve på uddannelsens linje 1 – de mindre dyr, og motiverede dette. Emnet er sat på 

dagsordenen til nærmere drøftelse på det faglige udvalgs møde efter generalforsamlingen. 

 

 

8) 

Indkomne forslag: 

 

Forslag fra Fagligt Udvalg om ændringer i uddannelsesvedtægterne. 

 

§3. Uddannelsesregler 

Stk.1. Som elever kan optages personer der er fyldt 18 år og har bestået folkeskolens afgangsprøve 

med et gennemsnit på 4 eller derover - eller tilsvarende skoleuddannelse. 

Forslaget blev vedtaget, da det er en tillempelse til det øvrig samfund. 

 

§4. Prøven 

a) skal afholdes indenfor to måneder før den dato uddannelsestiden udløber ifølge kontrakten. 

Forslaget blev vedtaget – det giver fleksibilitet og er praktisk. 

 

Forslag til ændring af DZKs hovedlove: 

 

§5.Foreningens organisation. 

Stk.9. Bestyrelsen udpeger de personer der skal varetage foreningens medlemsinformation, f.eks. 

redaktør af et blad, webmaster, sekretær og lignende. 

Forslaget blev vedtaget. Det er fremsat med henblik på de nye tiltag omkring hjemmesiden. 

 

§6. Generalforsamling 

Stk.9. Generalforsamlingen vælger hvert år medlemmer til det Faglige Udvalg i henhold til 

bestemmelserne i uddannelsesvedtægterne. 

Forslaget blev vedtaget   
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9) 

valg til bestyrelsen. 

 

a) Næstformand – på valg   Kim Højland Jensen - enstemmigt valgt 

b) Bestyrelsesmedlem – på valg Erling Mørch  - enstemmigt valgt        

c)1.bestyrelselssuppleant – på valg Grethe Leth-Espensen - genopstiller ikke 

     i stedet valgtes Mikkel Ivar Jensen 

d) 2.bestyrelselssuppleant – på valg Morten Boesen  - enstemmigt valgt 

e) Medlem af fagligt udvalg på valg Ole Høgh Post  - enstemmigt valgt 

f) Medlem af fagligt udvalg på valg  Brian Pilipsen  - enstemmigt valgt 

g) Suppleant til fagligt udvalg – på valg Jacob Strunge - enstemmigt valgt 

h) Revisor – på valg : Henrik Engel Petersen  - enstemmigt valgt 

i) Valg af 2 delegerede til ETF generalforsamling - 

    Vagn Reitz og Bjørn Rolfes    - enstemmigt valgt 

 

 

 

10) hjemmeside og ”Meddelelser” 

Bestyrelsens anbefaling om at gøre Meddelelser digital blev drøftet, og der var bred enighed om at 

de 3000 kr. der udgør forskellen mellem papirudgaven og ansættelsen af Maj Westphal, som 

webmaster, er givet godt ud. Hjemmesiden er bygget op, så alle kan komme ind på den, men den vil  

også rumme et afsnit (en brancehjemmeside) som kun medlemmerne kan komme ind på. Håber det 

kan blive et forum for alle med gode ideer, efterlysninger, historier og meget andet. Koden er sendt 

ud til alle – så prøv om den virker ….. 

Bestyrelsen har besluttet at der ikke kommer reklamer på forsiden. 

 

Vagn gjorde opmærksom på at der ligger kassevis af de grønne blade, så hvis nogen mangler 

eksemplarer af ”Meddelelser” kan de få dem hos ham – ganske gratis. 

 

11) 

Fødevarestyrelsens vejledning i praksis – udfyldning af ansøgningsskema. 

Som autoriseret konservator skal man for fremtiden også registreres i Fødevarestyrelsen, og 

styrelsen ser gerne at dette sker indenfor nærmeste fremtid. Registreringen koster ikke noget. Kim 

uddelte papirer og var behjælpelig med at tolke hvilke kolonner, der skal udfyldes, når man er 

almindelig konservator og har behov for at fragte døde dyr, konservere, importere og eksportere. 

Papirerne virker meget omfattende og svære at gennemskue, fordi de ikke kun er beregnet til 

konservatorer, men til mange andre. 

 

Kim kom også ind på generelle krav til konservatorer. 

a) rengøring/desinficering 

b) beskyttelse mod skadedyr 

c) faciliteter og udstyr i nødvendig hygiejnisk stand 

d) opbevaring af kroppe. 

Egenkontrol (sund fornuft) og oprydning: der forlanges ikke, at man har adskilte rum når man flår 

og udstopper, bare processerne holdes adskilte. Garvet skind og færdige præparater betragtes som 

rene og må ikke blandes med døde ubehandlede. 

Krav til spildevand, bortskaffelse af rester fra konserveringen, transport og handelsdokumenter blev 

omtalt (der henvises til rundsendte ark) – og endelig blev kontrolbesøg omtalt. Kontrolbesøg skal  

modsat registreringen  betales af konservatoren selv. Kim anbefaler, at man laver en mappe til div. 

dokumenter, da det vil spare tid, når dyrlægen kommer. 
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12) 

Mårdyrundersøgelser mm. 

Morten Elmeros opdaterede omkring mårdyr undersøgelser, og fortalte om indhold af rodenticider. 

Når dyrene kommer bliver de målt og vejet, og der bliver taget prøver af muskler, nyre og lever. Det 

hele bliver lagt i en database, med alle de oplysninger, der er på dyret. Så hvis I har oplysninger på 

fundstedet er det vigtigt at de kommer med – ellers er det kun konservatoren der er opgivet. Der er 

en bonus ved at sende dyrene ind – 100 kr. for et dyr med pels og 50 kr. for en krop. 

Naturstyrelsen har netop bevilget penge til et nyt projekt, der omhandler skovmår og ilder.  Aksel 

Bo og Morten skal hurtigt have et skøn over antallet af indbragte dyr, og vil derfor gerne komme og 

besøge jer for at se hvor mange der er registreret i jeres protokoller. 

 

13) 

DZK 40 års jubilæum. 

Bestyrelsen finder ud af noget – her i efteråret. Selve dagen er d.2.november. 

Gode ideer modtages, 

 

14) 

Europamesterskabet 2014 evt. fælles transport mm. 

Hvis nogen har noget der skal transporteres til konkurrencen i Longarone, er det er god ide at 

kontakte Erling Mørch, da han har en bil der kører derned. 

Vagn og Bjørn tager til ETFs generalforsamling og fik  mandat til at arbejde for en model, der 

reducerer EFT arbejdet, til en fortsættelse af de europæiske konkurrencer og en reduktion af selve 

foreningsarbejdet. Der er enighed om at det europæiske fællesskab har sin berettigelse omkring 

konkurrencerne, og at det er det, vi vil støtte. 

 

15) 

Næste års generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes i marts og det bliver Fyns Naturværksted, Tåsinge, der lægger lokaler 

til. Datoen blev ikke fastsat. 

 

16) 

Eventuelt. 

Ole Høgh Post spurgte til det svenske samarbejde ? 

Brian Filipsen svarede, at han skal til Stockholm til maj og at der er en mulighed for en 

konkurrencerne i Sydsverige til næste år. Bestyrelsen vil give nærmere besked. 

  

Problemet med en manglende garver i Danmark blev også vendt. Vil der være en mulighed for at få 

en i gang/evt. hjælpe en med at starte. Problemet blev vendt, men ikke løst …. 

 

Formanden rundede  af og takkede på medlemmernes vegne værterne for den fine modtagelse og 

den dejlige frokost, der blev serveret under generalforsamlingen. 

Dirigenten lukkede mødet med en tak til forsamlingen for god ro og orden. 

 

Referat: Grethe Leth-Espensen 

 

 

 


