Referat for DZK’s ordinære generalforsamling d. 6. april 2019 på Zoologisk
museum i København
Kim åbner mødet med velkomst og hilsner/afbud fra Thorkil Duch, Aage Dahl, Brian Filipsen,
Morten Boesen, O.K. Larsen, Mikkel Ivar Jensen, Kasper L. Pedersen og Martin Jeppesen.
To gæster, Dana som leder efter elevplads og Maj Westphal, Webmaster. Derudover deltog
medlemmerne; Karsten Feldsted, Ole Kristensen, Dominik Speleman, Vagn Reitz, Mikkel Carlsen,
Peter Børgesen, Mark Lange-Nielsen, Annette Syberg Henriksen, Ole Høegh Post, Mogens
Westphal, Helena Dyhr, Peter Lange Nielsen, Hugo N. Christensen, Ib Bønnelycke, Erling Mørch,
Abdi Hedayat og Kim Højland.
1. Valg af dirigent.
Vagn Reitz blev enstemmigt valgt som dirigent. Vagn konstaterede, at indkaldelsen den 20. februar
2019 og den endelige indkaldelse den 30.marts 2019 var rettidige og dermed er
generalforsamlingen lovligt indkaldt.
Kun aktive medlemmer er stemme berettiget.
Referent: Maj Westphal

2. Valg af stemmeudvalg.
Stemmeudvalg: Karsten Feldsted og Mogens Westphal

3. Bestyrelsens beretning.

Formand Kim Højland, begyndte bestyrelsesberetningen med status over medlemstal i DZK.
Medlemstal: 54 fordelt på 26 aktive, 1 Æresmedlem, 27 interesse. En fremgang på 2. DZK har fået
3 nye medlemmer, Morten Terp Nielsen, Susie Baltzersen og Mark Lange Nielsen.
DZK har ingen lærlinge på nuværende tidspunkt. Kim bliver tit kontaktet af folk der søger en
læreplads, så sig endelig til hvis nogen mangler en lærling.
Aksel Bo Madsen og Morten Elmeros fra Institut for bioscience samler stadig mårdyr ind til
forskning, både kroppe og hele dyr.
Blanket til notering af data findes på hjemmesiden sammen med kontaktoplysninger. Man kan
vælge at sende eller evt. kan dyrene lejlighedsvis afhentes af folk fra Kalø.
Miljøstyrelsen
Vi har sendt brev til styrelsen, hvori vi har spurgt om, hvem der i fremtiden skal kontrollere de
Zoologiske konservatorer. Jagtkonsulenterne er efter omstillingen i styrelsen, ikke længere dem der
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skal foretage kontrollen. Styrelsen er ved at finde en løsning, så vi fremadrettet vil blive
kontrolleret, og dermed opfylder kravet for konservatorerhvervets dispensationer.
Forvent at kontrol kommer meget snart.
DZK har i samme brev spurgt miljøstyrelsen hvad man foretager sig ang. de uautoriserede
konservatorer. Styrelsen er opmærksom på problemet og ønsker ikke, at den form for lovløshed
udvikler sig, så de har lovet at reagere, når vi kontakter dem ang. ulovlig konservering.
DZK følger med på Facebook og noterer når der er medlemmer der falder over ulovligheder
(oplysninger sendes til formanden). Det skal være meget konkret og 100% beviseligt før Styrelsen
kan bruge oplysningerne.
Der er ansat en ny mand i Cites afdelingen, Tim Jensen, han vil også arbejde med reglerne for de
Zoologiske konservatorer.
Vi har modtaget et høringsbrev ang. nogle ændringer i bekendtgørelsen om erhvervsmæssig
konservering af visse dyrearter. Det er nogle mindre ændringer, der har været nødvendige for at
leve op til EU-lovgivningen og korrigering i forbindelse med omlægningerne i styrelsen.
Betyder intet i praksis for de danske zoologiske konservatorer. Men vil måske blive lidt lettere for
(f.eks. EU) konservatorer, som kommer til Danmark og arbejder.
Afdelingen der tager sig af konservatorerne og Cites er flyttet fra København til Odense.
Hjemmesiden
Hvis I bemærker nogle fejl vi har overset eller har andre ønsker, er I velkomne til at kontakte Maj
Westphal eller formanden.

Vi har flyttet flere og flere informationer over på hjemmesiden, så i fremtiden vil det meste
kommunikation foregå gennem denne. Vigtige meddelelser vil dog stadig blive sendt ud via mail, så
husk at få opdateret jeres e-mailadresse på vores liste, hvis I får ny.
Husk at Maj altid er klar til at hjælpe, hvis I har en sjov historie til hjemmesiden.
ETC
Igen i år har DZK støttet ETC med et årligt beløb på 400,- €.
Persondataloven
Persondataloven er trådt i kraft, foreningen har lagt både Privatlivspolitikken og en fortegnelse op
på vores hjemmeside.
Fødevarestyrelsen
Der har været ret stille på det veterinære område.
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Flere kollegaer har haft kontrolbesøg. Der har været lidt forvirring om hvor tit man får besøg. Det
forholder sig således: Har man en aktiv forretning, må men forvente et besøg hvert 2. år, har man
erhvervet som hobby er det hvert 4. år.
Jo mindre man laver jo færre kontrolbesøg, sørg selv for at fjerne kategori 1, så får I kun besøg hver
4.år.
Det er en computer som udregner dato for besøg, så det er ikke til at vide, hvor lang tid der går i
mellem. Kontakt evt. dyrlægen så kan de regulere besøgsdatoen.
Vedrørende import af trofæer: Må disse kun sendes til registrerede konservatorer. Der vil blive
strammet op og sendt en vejledning til grænsekontrollen, da paragraffen allerede er vedtaget, så
mon ikke import af trofæer til private stoppes.
Afslutning
Formanden takker DZK’s bestyrelse og det faglige udvalg for endnu et år med godt samarbejde.
Dette var bestyrelsens beretning for 2019 ved formand Kim Højland, 6. april 2019.
Spørgsmål til beretningen
Helena Dyhr spørgsmål: Ang. Wild Trophy – Kan man undgå at styrelsen sender breve, så går de
måske under jorden? Kim Højland svarede, at vi har desværre ingen indflydelse på den sag.
Aftalen er at Wild Trophy kun kan få en tilladelse hvis der ansættes en aut. konservator.

Beretningen godkendes at samtlige 11 stemmeberettigede.

5. Regnskabet.
Herunder fastsættelse af kontingent og forskellige honorarer.
Formand Kim Højland gennemgår regnskabet og der strammes lidt op på opkrævning af skyldige
udeståender.
Regnskabet var godkendt af revisor Annette Syberg Henriksen.
Kommentar til regnskabet
Honorarer bør udbetales i december for det aktuelle regnskabs år. Honorarer er opført i regnskabet
som skyldige omkostninger.

Godkendelse af regnskab enstemmigt
a: Kontingent. P.t. 1200,00 kr. for aktive - 600,00 kr. for interesse - og 0 kr. for elevmedlemmer.
Ingen ændringer
Forslag til afstemning, at pensionister får nedsat kontingent.
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Afstemning: Skal vi have et pensionistkontingent?
2 for 4 imod og resten stemte ikke – ikke vedtaget.
b: Skuemesterhonorar. (Pt. 1100,- pr. dag) – uændret
c: Honorar til bestyrelsesmedlemmer. (P.t. 1100,- om året) – uændret
d: Honorar til forretningsudvalget. (p.t. 1500,- om året) – uændret
e: Honorar til formand (p.t. 5500,- om året) uændret
f: Honorar til formand for det faglige udvalg.(p.t. 2000,- om året) - uændret

6. Orientering fra det faglige udvalg. v. Helena Dyhr.
I 2018 blev der oprettet to elevforhold, begge forhold er desværre stoppet.
Brian Filipsens elev som startede 15. maj, stoppede 1. september.
Kasper L. Pedersens elev fik et lærerforhold på dispensation 1. december, men dette forhold blev
opløst den 1. marts 2019.
Opløsning af begge elevforhold er begrundet i, at de ikke fungerede som de skulle.
Orientering blev taget til efterretning.

7. N.H. Gustaffsons midler.
Hvordan skal pengene anbringes i fremtiden?
Man kan ikke få et tilbud før vedtægterne ændres. For at kunne investere i værdipapirer som aktier
og obligationer skal der navngives personer, som skal være ansvarlige.
Tages under punkt 9.

8. Indkomne forslag.
a. Foreningsannoncering i Jagtbladet “Jæger”.
Skal DZK indsætte en annonce, hvor vi reklamerer for vores hjemmeside?
Forslag fra Erling Mørch – annoncering som forening – ”Gå på DZK og find den nærmeste
konservator”.
De konservatorer, som på nuværende tidspunkt, annoncerer i Jæger har vetoret ift. Annoncering.
Ib Bønnelycke har annonceret i 55 år og er ikke klar til at have DZK med i bladet.
Tages op til næste år.

4

b. Vedtægtsændring.
I forbindelse med ønsket om af investere nogle af foreningens midler i værdipapirer, er det et krav
fra bankens side, at værdipapir 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.
Skal være navngivne personer (ikke på funktioner). Reguleres hvert år.
Afstemning: Vedtægtsændringerne vedtages enstemmigt.

9. Investeringsbeslutninger:
Som følge af afstemningen om vedtægtsændringerne tages nu stilling til:
a. Skal DZK investere en del af formuen i aktier og andre værdipapirer?
Investeres så forsigtigt som muligt – Investerings forening.
Peter Lange gennemgik muligheden for f.eks. puljemedlemskab hos evt. Nykredit - jo mere
spredning, jo mindre risiko.
Mogens Westphal gennemgik en udregning og det at være i en investeringspulje.
Erling Mørch foreslog en fordeling på 5 forskellige aktier, dette er høj risiko. F.eks. Novo Nordisk.
Afstemning begyndes:
Skal vi gå efter høj risiko eller lav risiko i investeringerne?
Høj risiko: 1 stemme
Lav risiko: 10 stemmer
Vedtaget: DZK går efter lav risiko i investeringerne.
Hvornår skal vi sætte i gang?
Skal vi investere i løbet af det næste år: 10 stemmer
Skal vi vente til næste generalforsamling: 1 stemme
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Vedtaget: Investerings processen sættes igang nu.
b. Hvor stort beløb skal vi investere?
Bestyrelsen foreslog 500.000 kr. som blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
c. Valg af navngivne personer til at varetage investeringerne på DZK’s vegne.
Følgende 3 personer blev valgt til investeringsudvalget:
Peter Lange Nielsen
Kim Højland
Mikkel Ivar Jensen
Udvalget orienterer bestyrelsen, men har det fulde beslutningsansvar.

10. Valg.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsesmedlem - på valg: Abdi Hedayat. (genopstiller) ingen andre forslag - genvalgt
Bestyrelsesmedlem - på valg: O.K.Larsen. (genopstiller ikke) – forslag Peter Lange Nielsen valgt
1. bestyrelsessuppleant - på valg: Aage Dahl Sørensen. (genopstiller) - valgt
2. bestyrelsessuppleant - på valg: Morten Boesen. (genopstiller) - valgt
Medlem af det faglige udvalg - på valg: Martin Jeppesen. (genopstiller) - valgt
Medlem af det faglige udvalg - på valg: O.K. Larsen. (genopstiller) - valgt
Suppleant til det faglige udvalg - på valg: Vagn Reitz. (genopstiller) - valgt
Revisor suppleant. På valg: Thorkil Duch. (genopstiller) – valgt

11. Veterinære regler
Gennemgang af regler i forbindelse med forsendelse og transport ved formand Kim Højland

Udfyldelse af handelsdokumenter. To forskellige handels-/transportdokumenter.
Hvis man sender noget f.eks. til et garveri, en kollega eller henter noget fra zoologisk have, skal man
være godkendt transportør, og man skal udfylde et handelsdokument hver gang en transport
foregår.
Udfyld formularen i de forskellige felter. Det behøver ikke være udførligt, f.eks. nøjes med ved feltet
”Beskrivelse af materialets behandling/forarbejdning” at skrive ”saltet skind”, når det er noget, som
sendes til garveren. Under mængde kan man skrive se bilag og så vedlægge en liste til
dokumentationen.
Lav f.eks. et dokument, som er forudfyldt med transportør/afsenderen nummer og adresse (dig
som konservator) og evt. modtager, hvis denne benyttes ofte. Så tag nogle kopier og benyt dem når
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der er behov. Dette letter en del at arbejdet.
Lav 3 kopier, en til dig selv, en mappe i bilen til transport og originalen sendes med sendingen til
modtagerne. Modtager du noget du skal garve for nogen, skal det dokument du modtager
opbevares i 2 år. Alle dokumenter skal gemmes i 2 år.
Det du får tilbage fra garveren, hører ikke under biproduktforordningen. Det samme gælder
færdige produkter.
Kører du med biprodukter, skal du bruge det skilt du har fået fra DZK, hvor der står kategori 1
materiale, som skal følge med transporten, når du selv transporterer produkterne. Mangler du et
skilt, kan det rekvireres hos formanden.
Kategori 1 – f.eks. Zoo dyr, kæledyr
Kategori 2 – f.eks. dyr fra naturen
Kategori 3 – f.eks. saltet skind, kød som kan bruges til foder
Du finder de internationale handelsdokumenter, som bruges indenfor EU på forskellige sprog, på
nedenstående link.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1554553924287&uri=CELEX:32009R1069

12. Hjemmesiden.
Maj Westphal gennemgik medlemsdelen på hjemmesiden, med fokus på ”Lovstof og skemaer”.
Mangler du dit login til hjemmesiden eller driller det, så tøv ikke med at kontakte Maj Westphal.
Der vil det kommende år blive portrætteret forskellige konservatorer på hjemmesiden og i
nyhedsmail. Maj Westphal interviewer de enkelte konservatorer og starter med Ib Bønnelycke.
Login problemer på mobilenheder løses.

13. Næste års generalforsamling.
Bestyrelsen undersøger mulighederne for at afholde generalforsamlingen i Givskud Zoo. Datoerne
der vælges i mellem, er 21. eller 28. marts 2020. Medlemmerne bliver orienteret så snart sted og
dato er endeligt vedtaget.

14. Eventuelt.
•
•

Mangler du gamle numre af Meddelelser så ring til Vagn, han er leveringsdygtig.
Vagn Reitz meddelte at han stopper med undervisning på konservatorskolen.

Dirigent Vagn Reitz takkede for god ro og orden og sluttede af med ros til formanden Kim Højland
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