
 
         

 

Kære DZK-medlem 

                                                                                                                                     Dato: d. 29/3 - 2019. 

Hermed den endelige indkaldelse og dagsorden til DZKs ordinære generalforsamling 2019. 

Dato: Lørdag d. 6. April 2019. 

Sted:   Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.  

12.00. Generalforsamling. 
  
13.30. Kaffepause. 

CA. 16.00. Efter generalforsamlingen er det tid til kollegial hygge. Til dem der har tid og lyst, vil der blive 
serveret smørrebrød m.m. på foreningens regning.      

Betalt kontingent er en betingelse for at deltage i generalforsamlingen. 

Skriftlige stemmer. Medlemmer der ikke deltager i generalforsamlingen, kan indsende skriftlige stemmer vedr.  
valgene og de indkomne forslag. Skriftlige stemmer skal sendes til Kim Højland som brev eller på mail. 

Til de der møder sultne op er der skiveskåret brød og pålæg, så man kan smøre en mellemmad inden 
generalforsamlingen. 

Tilmelding. Af hensyn til opstilling af borde og bespisning vil vi gerne have, at man melder sin deltagelse til 
en af de nedestående: 
                      
Kim Højland: Tlf.  30 31 60 91 mail: kim@fynsnatur.dk 
Abdi Hedayat: Tlf. 26 85 21 60 mail:  ahedayat@snm.ku.dk    

Med venlig hilsen på bestyrelsen vegne. 

Kim Højland 
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Dagsorden for DZKs ordinære generalforsamling d. 6.  april 2019. 

1. Mødet åbnes – velkomst.   

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af stemmeudvalg.                                                                     
                                                                  
4. Bestyrelsens beretning.  

5. Regnskabet. Herunder fastsættelse af kontingent og forskellige honorarer.  

                                              a: Kontingent. P.t. 1200,00 kr. for aktive- 
                                                  600,00 kr. for interesse- og 0 kr. for elevmedlemmer. 
                                              b: Skuemesterhonorar. (Pt. 1100,-) 
                                              c: Honorar til bestyrelsesmedlemmer. (P.t. 1100,-) 
                                              d: Honorar til forretningsudvalget.(p.t. 1500,-) 
                                              e: Honorar til formand.(p.t. 5500,-) 
                                              f: Honorar til formand for det faglige udvalg.(p.t. 2000,-) 

6. Orientering fra det fgl. udvalg. v. Martin Jeppesen.  

7. N.H. Gustaffsons midler.   Hvordan skal pengene anbringes i fremtiden?  

8. Indkomne foreslag.     

                a.   Forenings annoncering i Jagtbladet “Jæger”. Skal DZK indsætte en annonce hvor vi reklamere for  
                vores hjemmeside? 

                b. Vedtægts ændring.  I forbindelse med ønsket om af investere nogle af foreningens midler i Aktier/  
               værdipapirer, er det et krav fra bankens side, at værdipapirs investering er nævnt i vores vedtægter. 
               Derfor foreslås følgende tilføjelse til vedtægterne: 
               
               §5. stk.10  
               a. Beslutning om investering af dele af DZKs formue i aktier og andre værdipapirer kan kun  
                   tages af generalforsamlingen. 
               b. Generalforsamlingen beslutter investeringens størrelse.  
               c. Generalforsamlingen vælger et antal navngivne personer til at administrere investeringen. 
               d. De personer, der er valgt i henhold til §5 stk. 10. punkt c., aflægger hvert år en rapport til  
                  godkendelse på generalforsamlingen.  

9.Investerings beslutninger: - forudsat at den ovennævnte tilføjelse til foreningsvedtægterne vedtages.   

              a. Skal DZK investere en del af formuen i aktier og andre værdipapirer? 
              b. Hvor stort betød skal vi investere? 
              c. Valg af navngivne personer til at varetage investeringerne på DZKs vegne. 
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9. Valg.    
                 a.  Bestyrelsesmedlem - på valg:    Abdi Hedayat. (genopstiller) 
                 b.  Bestyrelsesmedlem - på valg:  O.K.Larsen. (genopstiller ikke)               
                 c.  1. bestyrelsessuppleant - på valg:   Aage Dahl Sørensen.  (genopstiller) 
                 d.  2. bestyrelsessuppleant - på valg:   Morten Boesen. (genopstiller)                                                              
                 e.  Medlem af det faglige udvalg - på valg:    Martin Jeppesen. (genopstiller)                                                                                
                 f.   Medlem af det faglige udvalg - på valg:    O.K.Larsen. (genopstiller)                                                      
                 g.  Suppleant til det faglige udvalg - på valg:   Vagn Reitz. (genopstiller)                                                              
                 h.   Revisor suppleant.  På valg:  Thorkil Duch. (genopstiller) 

10. Veterinæreregler:   Gennemgang af regler i forbindelse med forsendelse og transport. 

11. Hjemmesiden.                    

12. Næste års generalforsamling. 

13. Eventuelt.
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