Givskud, 21.juni 2020

Rundvisning ved Kent

Til stede; Ole Kristensen, Morten Boesen, Mikkel Carlsen, Jacob Strunge, Mark Lange, Peter
Lange, Kim Højland, Mikkel Ivar Jensen, Vagn Reitz, Abdi Hedayat, Ole K. Larsen, Kasper
Pedersen, Daniel Lauritsen, Aage Dahl Sørensen, Hugo Kristensen, Dominik Speleman

Gæster, Jane Reitz, Karla, Line Sørensen, Maite, Kasper og Mille

1. Mødet Åbnes
Velkomst ved formanden, og præsentationsrunde.
Afbud og hilsener; Torkil Duch, Brian Filipsen, Martin Jeppesen, Helena Dyhr, Erling Mørch, Peter
Børgesen, Karsten Felsted, Mogens Westphal, Jakob Boni Jakobsen og Susie Baltzersen er
forhindrede i at deltage.
2. Valg af dirigent
Vagn Reitz valgtes, og konstaterede at generalforsamlingen er korrekt indkaldt. Udsættelsen af
mødet er også varslet korrekt og i tråd med vedtægterne.
3. Valg af stemmeudvalg
Morten og Aage
4. Bestyrelsens beretning
Medlemstal: 52 fordelt på 27 aktive, 1 Æresmedlem, 24 interesse, en tilbagegang på 2. Leif
Hosbond er draget til de evige jagtmarker.
Vi har fået 3 lærlinge siden sidste generalforsamling, Philip Bork Kongsted Christensen og Daniel
Lauritsen, der begge er gået i lære hos Kasper L. Pedersen ved Nordjysk Trofæmontering. Jakob
Boni Jakobsen er startet hos Jacob Strunge ved Trophy Art. Vi ønsker tillykke til alle parter.
Aksel Bo Madsen og Morten Elmeros fra Institut for bioscience samler stadig mårdyr ind til
forskning, både kroppe og hele dyr.
Morten Elmeros vil gerne kontaktes hvis man har noget liggende i fryseren, så vil han planlægge
en tur rundt i landet, for at afhente dyrene.
Miljøstyrelsen: Hvem der i fremtiden skal kontrollere de Zoologiske konservatorer, er stadig
uvist, men man har besluttet at Timm J. Jensen, som er vores “nye” mand i

Miljøstyrelsen, skal kontrollere i første omgang. Han har været på kontrolbesøg et par steder og
planlægger at besøge alle værkstederne lidt efter lidt. Lige nu er han på barsel, så den næste
måned ser man ham nok ikke. Maj Munk har taget over for Timm mens han er på barsel.
Vi har anmeldt Klaus Thusgaard “Wild trophy” og Christian Hornhof “Trofæ Montering” til
Miljøstyrelsen, da ingen af firmaerne har en autorisation. Styrelsen tager sagen meget alvorligt
og var glade for det tilsendte materiale (beviser). Desværre er der ikke kommet nogen reaktion
fra politiets side, så efter at have rykket flere gange, er jeg blevet enig med Maj Munk om at DZK
skal lave deres egen politi anmeldelse. Dette kan muligvis få sagerne til at gå lidt hurtigere.
Vi 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.
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-mail adresse på vores liste hvis I får ny.
Husk at Maj altid er klar til at hjælpe, også hvis I har en sjov historie til hjemmesiden.
ETC: Vi har meldt os ud af samarbejdet med ETC, og støtter dem ikke længere med de 400€ eller
penge præmie til konkurrencen. Grunden er at Carsten Skakkebæk First Class Trophy er gået ind
i styregruppen i juli 2019. Vi har prøvet at forklare ledelsen i ETC Matthias Fahrni, hvorfor at DZK
ikke ønsker at have noget samarbejde med First Class Trophy, men de valgte at lukke Carsten ind
i ledelsen, så derfor tog vi den svære beslutning. Vi har meddelt Matthias Fahrni at vi gerne vil
komme tilbage til ETC, når Carsten Skakkebæk er væk igen.
Fødevarestyrelsen: Der har været ret stille på det veterinære område.
Dyrlægerne der foretager kontrollen, har næsten alle steder været positive. Det eneste jeg har
hørt, er at man skal huske at lave et handelsdokument (følgeseddel), når man udveksler dyr
mellem kollegaer og når man sender skind til garveren.
Der har været lidt forvirring om hvor tit man får besøg. Det forholder sig således, at har man en
aktiv forretning, må men forvente et besøg hvert 2. år, har man erhvervet som hobby er det
hvert 4. år.
Afslutning: Jeg vil gerne takke DZK’s bestyrelse og det faglige udvalg for endnu et år med godt
samarbejde.
Det var bestyrelsens beretning for 2020.
21 Juni 2020
Kim Højland.
Godkendt af forsamlingen.
Vagn supplerer beretningen med oplysning om kommende fredninger af nogle fuglearter. Det
skal man være opmærksom på, såfremt man har arterne liggende i sin fryser. Fra fredningen
træder i kraft, har man tre måneder til at indføre disse arter i protokol. Fredningen træder
formodentlig i kraft fra 1. juli 2020. Taffeland, tyrkerdue, fløjlsand og havlit.

Danske ulve og bævere må ikke bearbejdes uden dispensation.
Insekter skal ikke protokolføres da de ikke mere er omfattet af bestemmelserne i
Konservatorbekendtgørelsen
5. Regnskabet herunder fastsættelse af kontingent
Gennemgået ved Mikkel Ivar. Godkendt af forsamlingen.

a) Kontingent. P.t. 1200,00 kr. for aktive600,00 kr. for interesse- og 0 kr. for elevmedlemmer
Godkendt uden ændring.
b) Skuemester honorar. P.t. 1100,00 kr.
Godkendt uden ændring.
c) Honorar til bestyrelsesmedlemmer. P.t. 1100,00 kr.
Godkendt uden ændring.
d) Honorar til forretningsudvalg. P.t. 1500,00 kr.
Godkendt uden ændring.
e) Honorar til formand. P.t. 5500,00 kr.
Godkendt uden ændring.
f) Honorar til formand for det faglige udvalg. P.t. 2000,00 kr.
Godkendt uden ændring.
6. Orientering fra det faglige udvalg
Ved Kim, Vagn og Ole K.
Foreningen har 3 elever, der har haft besøg af det faglige udvalg. Helena Dyhr har udarbejdet en
pensummappe, som udleveres til eleverne. Pensummappen overskueliggør det materiale som
eleverne skal arbejde med.
Til Dominiks spørgsmål om merit/nedsættelse af læretiden, svarer Vagn og Kim at det vurderes
individuelt. Det er mester, der ansøger om nedsættelse, ikke eleven.
Jakob Strunge på peger at epoxykursus bør være gennemført inden for de 3 måneders prøvetid,
idet det er en ekstra udgift for læremesteren, når en kommende elev skal på kursus inden
kontrakten oprettes. Det faglige udvalg opfordres til at se på om epoxykurset kan strømlines i
forhold til uddannelsen og lærekontrakten.
7. N.H. Gustaffsons midler
Ved Peter Lange
Foreningen betaler strafrenter (680,00 om året i øjeblikket) for at have midlerne stående.
Ved en langtidsinvestering kan det forventes at investeringen giver positivt afkast, på trods af
forventelige kriser.
Peters anbefaling er at vente og se tiden an, i forhold til en eventuelt anden bølge af corona.
Generalforsamlingen opfordres til at tage stilling til hvornår midlerne bør investeres.

Peter Lange, Kim Højland og Mikkel Ivar godkendes som fortsat investeringsudvalg.
Investeringsudvalget får mandat til at investere, og har hermed beføjelser til at investere når de
finder et passende tidspunkt.
8. Regulering af elevlønninger
odkendt uden ændring.
9. Indkomne forslag
10. Valg
a) Bestyrelsesmedlem – på valg: Erling Mørch (genopstiller)
Genvalgt for 3 år.
b) Bestyrelsesmedlem – på valg: Mikkel Ivar Jensen (genopstiller)
Genvalgt for 3 år.
c) 1. bestyrelsessuppleant – på valg: Aage Dahl Sørensen
(genopstiller)
Genvalgt.

d) 2. bestyrelsessuppleant – på valg: Morten Boesen (genopstiller)
Genvalgt.
e) Medlem af det faglige udvalg – på valg: Martin Jeppesen
(genopstiller)
Genvalgt.

f)

Medlem af det faglige udvalg – på valg: Ole Høeg Post
(genopstiller ikke)
Mikkel Carlsen stiller op og vælges.

g) Suppleant til det faglige udvalg – på valg: Vagn Reitz
(genopstiller)
Genvalgt.

h) Revisor. På valg: Anette Syberg (genopstiller)
Genvalgt.

11. Veterinærregler
Ved Kim Højland.
Styrelsen har indført nultolerance i forhold til fejlbehæftede certifikater og tilladelser på trofæer.
I fald certifikater sendes separat og bortkommer, kan nye certifikater rekvireres i

afsenderlandet. Kim arbejder for at ændre styrelsens regler, således at loven kan overholdes
inden for realistiske rammer.
12. Naturstyrelsen
Ved Kim Højland.
Maj Munk vikarierer for Timm J. Jensen, under dennes barselsorlov. Skal man kontakte Tim,
anbefales det at Maj Munk sættes CC som modtager.
Miljø- og Veterinærstyrelsen bør gøres opmærksom på de opsatsafkogninger, der foretages
kommercielt af virksomheder og enkeltpersoner uden autorisation og veterinær godkendelse.
Det anbefales at de to styrelser, sammen udfærdiger en artikel til jagtblade og lignende, hvori
reglerne tydeliggøres.
13. Hjemmesiden
Maj Westphal har stadig ansvaret for foreningens hjemmeside, hvor al fagrelevant materiale
forefindes. Ønsker, anbefalinger og spørgsmål sendes til Maj.
14. Næste års generalforsamling
Afholdes på Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5 – 7 1350 København K .d. 27.
marts 2021.
15. Eventuelt
Jakob Strunge påpeger at First Class Trophy opgiver pris til sine kunder uden moms. Ifølge
lovgivning har kunden krav på at få prisen opgivet inklusive moms. Jakob foreslår derfor at
foreningen klager over vildledningen til forbrugerombudsmanden. Jakob udarbejder gerne et
udkast til en klage.
Vagn har snakket med Johannes Erritzøe og besøgt Cardel. Erritzøe har noteret kropsmål
igennem et helt liv, og disse data er i DZKs varetægt. Det besluttedes at disse bør indtastes og
tilgængeliggøres på foreningens hjemmeside.
Dominik har også fugledata stående! Blandt andet fra Torkil Duch.
Kim har talt med Kent Tubæk og Inge. Forretningen afvikles den 31. december 2020!
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