Referat af DZK´s generalforsamling d. 25. marts 2017
Deltagere: Kim Højland, Vagn Reitz, Mikkel Ivar Jensen, Ole K Larsen, Erling Mørch, Dominik
Speleman, Martin Jeppesen, Ole H Post, Helena Dyhr, Hugo N Kristensen, Anette Syberg, Ole
Kristensen, Morten Boesen, Henrik Engell Petersen, Peter Børgesen, Mogens Westphal, Bente
Westphal, Torkild Duch, Grethe Espersen, Philip Bork Christensen, Kasper Pedersen, Bjørn Rolfes,
Mark Lange Nielsen, Peter lange Nielsen, Åge Dahl, Abdi Hedayat
1. Mødet åbnes

Kim Højland (KH) takkede Grethe Leth-Espensen og Aarhus Naturhistorisk Museum for at huse
generalforsamlingen.

2. Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Vagn Reitz (VR), der kunne konstatere at alle formalia i forbindelse med
indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt.
3. Valg af stemmeudvalg

VR foreslog Henrik og Åge, som blev valgt

4. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning DZKs ordinære generalforsamling 2016.
Det har været et forholdsvis stille år uden de store problemer for vores
forening/erhverv. Der har ikke været nogle sager med Naturstyrelsen eller
pressen, til gengæld har vi alle haft travlt på værkstederne.
Medlemstal: 51 fordelt på 1 Æresmedlem, 27 aktive, 23 interesse og 0
elevmedlemmer. En tilbagegang på 3. Vi har fået 6 nye medlemmer og
nogle udmeldninger.
Bestyrelsen bliver ugentligt kontaktet af unge og ældre der gerne vil i
mesterlære, så hvis vi skal have vendt tilbagegangen i foreningen, skal vi
nok til at indgå nogle lærekontrakter.
Naturstyrelsen har haft endnu en omstrukturering, SVANA er nedlagt.
Maj Munk er, som tidligere, chef for konservator området, kontoret ligger
stadig i Haraldsgade 53 og hedder nu Naturforvaltning og hører under
Miljøstyrelsen, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
De uautoriserede konservatorer har også været aktive i år, Wild Trophy og
nogle få andre tager stadig imod fugle og dyr til udstopning. Vi arbejder for
at få dem stoppet, Maj Munk har lovet at opprioritere indsatsen fra styrelsens
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side i det kommende år, så man fremover kan få stoppet de uautoriserede
konservators aktiviteter.
Muligheden for at få udstedt forhånds Cites forsvinder, da det er meget få
der bruger ordningen. De forhånds cites man har liggende må man gerne
bruge, men der vil ikke blive udstedt nye.
Husk at indsende årsrapporten for forhåndsudstedte CITES certifikater.
Aksel Bo Madsen og Morten Elmeros fra Institute for bioscience samler
stadig mårdyr ind til forskning, både kroppe og hele dyr. Men ikke flere
husmår og ilder fra Randers og Aalestrupområdet området. Vagn har sendt ca. 500 mårdyr
ind, så
vi andre har noget at leve op til.
På der veterinære område, har der været lidt forvirring ang. dispensations
ordningen i forbindelse med afvisning af importerede jagttrofæer fra 3.
lande. I starten af året kunne man få dispensation, på næsten alle
sendinger. Senere kom der en liste over lande, man ikke vil give
dispensation fra. Kravene til hvor rene trofæerne skal være og
bagatelgrænsen er skærpet. Jeg er blevet enig med Eva Holm fra
veterinærstyrelsen, om at holde et møde snarest, for at få afklaret div.
misforståelser og forhåbentligt få lavet en vejledning som vi alle kan leve
med.
Der er ingen ting sket angående 5% moms debatten, men jeg håber at få tid
til at se på det, i det kommende år.
ETC: Efter at ETF er blevet opløst i 2016, er det ETC der skal holde
sammen på trådene i forbindelse med konkurrencerne i Europa.
ETC har følgende hjemmeside www.eurotaxidermy.eu
Bestyrelsen har valgt at stødte ETC med 400€ i 2016.
Det næste Europamesterskab bliver afholdt fra d.18-25/2 2018 i Salzburg,
Østrig. Læs mere på ETC hjemmeside.
Hjemmesiden har i sensommeren fået et nyt layout. Maj Westphal har lagt
et par artikler på vores hjemmeside og rettet nogle småting, hvis der er
nogen medlemmer, der har en sjov historie, men ikke selv kan eller vil
skrive, interviewer Maj gerne via telefonen og skriver historien. Vagn har
også berettet om hans og Janes tur til Færøerne.
Afslutning
Jeg vil gerne takke DZK bestyrelsen og faglige udvalg for endnu et år med
godt samarbejde. Tak til Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen for den
lydhørhed de har til konservatorforeningen, det er ikke altid reglerne bliver
som vi ønsker, men det er godt at vi bliver taget alvorligt.
Det var bestyrelsens beretning for 2016
25. marts 2017 Kim Højland.
Debat.
VR pointerer at kroppe fra eksempelsvist mårdyr, der skal videresendes til Kalø, ikke skal
have særskilt protokolnummer, men nummeret, der er givet til skindet, oplyses.
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ETF v. VR.
ETF eksisterer ikke mere, men konkurrencedelen holdes fortsat i live: ETC - European
Taxidermy Competition. Konkurrencerne køres i samarbejde med foreninger, der bakker op
om ETC.

5. Regnskab

Gennemgået af Mikkel Ivar Jensen (MIV), og alle beløb blev godkendte uden ændringer.

a) fastsættelse af kontingent. P.t. 1200,00 kr. for aktive, 600 kr. for interesse- 0 kr. for
elevmedlemmer.
b) Evt. regulering af skuemesterhonorar (P.t. 1100,-)
c) Evt. regulering af honorar til bestyrelsesmedlemmer (P.t. 1100,-)
d) Evt. regulering af honorar til forretningsudvalget (P.t. 1500,-)
e) Evt. regulering af honorar til formand (P.t. 5500,-)
f) Evt. regulering af honorar til formand fagligt udvalg (p.t. 2000,-)

6. Orientering fra det fgl. Udvalg
v. Martin Jeppesen (MJ). Helena Dyhr (HD) og Martin deler formandsposten imellem sig.
Siden sidste generalforsamling i 2016 har DZK uddannet 2 nye konservatorer, der begge har
været
igennem en mesterlære på linje 2.
Den 30/6-2016 blev Morten Terp Nielsen færdig uddannet, efter 4 år i lære hos Jacob
Strunge.
Morten havde inden den praktiske prøve bestået artskendskab med karakteren 4 og
lovgivning med
karakteren 7.
Den praktisk prøve blev holdt på Jacob Strunges værksted, i fine omgivelser og fuld
forplejning.
Morten monterede, den for linje 2, obligatoriske råbuk. Det gik rigtig fint og det udløste
karakteren
10.
Den 31/1-2017 blev Kasper Pedersen færdig efter 4 år i lære hos Erling Mørch.
Kasper bestod i første omgang lovgivningen med karakteren 4 men bestod ikke
artskendskabet.
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Den praktiske prøve blev holdt i hyggelige omgivelser på Erlings værksted og igen var
forplejningen i top.
Kasper skulle også igennem den obligatoriske råbuk. Han udviste stor sikkerhed og fik
karakteren
10,
Vi sluttede af med at Kasper skulle tage artskendskabet i fugle igen. Efter nogen votering fik
Kasper
karakteren 02
Begge Konservatorer har allerede startet egen virksomhed og vi ønsker dem held og lykke

Det faglige udvalg stilledes spørgsmålet: ”hvad er filosofien i at dele op i to spor?” Til dette
svarer HD at filosofien har været at eleverne også skulle have kendskab til småpattedyr og
fugle, således at der på værkstederne ikke kun er fokus på store trofæer. KH tilføjer at der
skal fortsat udlæres lærlinge, og lærlingene skal have et minimumkendskab til småfugle og
pattedyr. VR supplerer at uddannelsen er et nødvendigt kriterie for opnåelse af autorisation,
og en autorisation giver automatisk ret til at arbejde bredt, derfor skal uddannelsen være
bredt funderet. Vi kan ikke forvente to slags autorisationer fra styrelsen.

Ændringer i uddannelses vedtægterne.
punkt 1: Ord i kursiv er ændringerne
§ 3 Uddannelsesregler
Stk.2
Som lærested kan godkendes enhver autoriseret konservatorvirksomhed, der opfylder
arbejdstilsynets
krav og har eksisteret i mindst to år. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra de 2 år.
Punkt 2:
§3 Uddannelsesregler
Stk. 4.
Læremestre der ikke er medlemmer i D.Z.K. skal, i den til kontrakten løber.............
Ekskluderede medlemme/ikke medlemmer afholder selv udgifter og gebyrer i forbindelse
med
kontrolbesøg,kontrolprøver og prøver.
Punkt 3:
§3 Uddannelsesregler
Stk. 6.
I løbet at prøvetiden skal.......:
- Ved afslutning af prøvetiden, holder det faglige udvalg et orienterende møde med elev og
læremester, hvor en repræsentant for det faglige udvalg gør opmærksom på, hvad der
forventes af
læreforholdet og forløbet i uddannelsen.
Punkt 4:
§3 Uddannelsesregler
Stk. 6. punkt d:
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Praktikkens varighed kan evt., fastsættes af det faglige udvalg, der skal være behjælpelige
med
etableringen af praktikforholdet og løsning af de praktiske problemer i forbindelse hermed.
Ændres til:
Praktik skal indgå som en periode på minimum 14 dage i anden konservatorvirksomhed. Det
faglige
udvalg kan fastsætte en praktikperiode i op til 3 måneder i særlige områder, hvor
lærestedet ikke kan
give en tilstrækkelig oplæring. Den fastlagte praktikperiode skrives i kontrakten. Det
faglige udvalg skal
være behjælpelige med etablering af praktikforholdet og løsning af de praktiske problemer i
forbindelse
hermed.
Punkt 5:
§3 Uddannelsesregler
Stk. 11: Praktisk oplæring. Linje 1. Mindre dyr.
punkt c:
Udstopning og montering af pattedyr hoveder- til og med størrelse rådyr. Ændres til....
Eleven skal i en periode svarende til minimum 3 måneder, oplæres i montering af større
hoveder og
fuldmonteringer af minimum størrelse rådyr.
Stk 12. Praktisk oplæring. Linje 2. Større dyr.
punkt j:
Et vist kendskab til montering af fugle og mindre pattedyr. Ændres til....
Eleven skal i en periode svarende til minimum 3 måneder oplæres i montering af fugle og
pattedyr,
mindre end ræv.
Punkt 6:
§4 Prøven
Stk. 4. Bedømmelsen
.......... For at bestå prøven kræves mindst 02 i begge prøvens dele. Det foreslås tilføjet:
for at opnår 02 i artskendskab må eleven ikke have mere end 10% forkert bestemte arter af
fugle og
mindre pattedyr.

7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

8. Valg

a) bestyrelsesmedlem – på valg: Erling Mørch
b) bestyrelsesmedlem – på valg: Mikkel Ivar Jensen
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genvalgt
genvalgt

c) 1. bestyrelsessuppleant – på valg: Aage Dahl Sørensen

genvalgt

d) 2. bestyrelsessuppleant – på valg: Morten Boesen

genvalgt

e) Medlem af det faglige udvalg – på valg: Martin Jeppesen

genvalgt

f) Medlem af det faglige udvalg – på Valg: Ole Høegh Post

genvalgt

g) Suppleant til det faglige udvalg – på valg: Vagn Reitz

genvalgt

h) Revisor suppleant – på valg: Thorkil Duch

genvalgt

9. ETF orienteering om ETF og ETC
Ved VR.
KH vedrørende præmie på 500 EUR. Kravene til præmien bør slækkes, således at præmien
rent faktisk kan uddeles. Bestyrelsen beder om lov til at udarbejde nye krav.
Generalforsamlingen godkender forslaget.
KH spørger om DZK vil yde økonomisk støtte ETC´s arbejde. 400 EUR vedtages.

10. Hjemmeside
Maj Westphahl fortsætter gerne arbejdet med hjemmesiden. KH opfordrer medlemmerne til
at kontakte Maj med gode historier, således at der skabes liv på hjemmesiden. Hvis man
opdager at der skal rettes i eksempelsvist links og henvisninger, kan man rette henvendelse
til Maj.
VR efterspørger om ”Meddelelser” kan digitaliseres og lægges på hjemmesiden. Idéen er
god, men opgaven kan ikke løftes af medlemmer. VR undersøger om de ligger på Det
kongelige Bibliotek, og om de evt. er digitaliserede dér.

11. Næste års generalforsamling
Bliver afholdt hos foreningens formand, Kim Højland, Bjerrebyvej 34, 5700 Svendborg.
Detaljer om tidspunkt sendes ud senere.

12. Eventuelt
Torkil Duch, status på arkiv og ugle. Arkivet flyttes formodentlig til Djursland, KH undersøger.
Uglen står på SNM. En mulighed at flytte den til Fyns Naturværksted.
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Orientering fra Philip, der har en retssag kørende mod Naturstyrelsen, angående
falkonerfugle. Retssagen får ingen betydning for foreningen.
Helena spørger om ulovlige konserveringsvirksomheder fortsat anmeldes. Medlemmer
opfordres til at sende håndgribelige eksempler til KH, således at sagerne kan tages op.

Mødet hævet

Refrent______________________
Dirigent________________________
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