
Referat fra DZKs ordinære generalforsamling d. 28.  August 2021.  

1. Mødet åbnes – velkomst.    

Deltagere:  
 
Ole Kristensen, Morten Boesen, Mogens Westphal, Bente Westphal, Kim Højland, Erling 
Mørch, Mikkel Ivar Jensen, Kasper Pedersen, Bob Karlsen, Mark Lange-Nielsen, Peter 
Lange, Ole Høegh Post, Kristian Gregersen, Dominik Speleman, Hartvig Jensen, Karsten 
Felsted, Vagn Reitz, John Jacobsen, Ib Bønnelycke, Abdi Hedayat, Jacob Strunge 
 
Afbud: Torkild Duck, Brian Filipsen, Martin, Helena, Ole K. Larsen, Peter Børgesen, 
Annette Syberg, Mikkel Carlsen, Aage Dahl. 
 

2. Valg af dirigent.  

Peter Lange debuterede som dirigent, og konstaterede at alle formalia var overholdt.  

3. Valg af stemmeudvalg.      
 
Som stemmetællere Valgtes Morten Boesen og Mark Lange-Nielsen.                                                                 

                                                                   
4. Bestyrelsens beretning.   

Medlemstal:  50 medlemmer fordelt på 1 Æres, 24 aktive, 25 interessemedlemmer.                                                                             
Det er en tilbagegang på to i forehold til 2020.        
 
Vi har 3 lærlinge, så der er ingen ændring siden sidste generalforsamling. Philip Bork 
Kongsted Christensen og Daniel Lauritsen, er begge i lære hos Kasper L. Pedersen ved 
Nordjysk Trofæmontering, og Jakob Boni Jakobsen hos Jacob Strunge ved Trophy Art. 
 
Morten Elmeros fra Institut for Bioscience samler stadig mårdyr (ikke mink) 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 
Kontrollen af de Zoologiske konservatorer, er igen lagt over til vildtkonsulenterne. Timm J. 
Jensen i Miljøstyrelsen har meddelt, at vi alle snart får besøg, hvor jagtkonsulenten 
foretager et lille rutinetjek og medtager protokol sider.  
 
Der er indført egen betaling for Cites certifikater på 450 kr. pr. certifikatet, det var forventet 
at det ville komme, da næsten alle andre lande i Europa har egen betaling.                                                                                    



Så fremover skal ansøgningerne sendes elektronisk via Miljøstyrelsens hjemmeside, og der 
skal betales efter behandlingen af ansøgningen, men inden cites certifikatet udstedes.  
 
Vedrørende vores anmeldelse af de to uautoriserede konservatorfirmaer, Wild Trophy 
(Claus Thusgaard) og Trofæ Montering (Christian Hornhof), er der endeligt sket noget.  
Miljøstyrelsen har for længe siden sendt sagerne videre til politiet, der efter pres fra flere 
sider, har haft fat i de to herrer.  Christian Hornhof har efter kontakten med politiet lukket 
sin hjemmeside, og vi har efterfølgende ikke hørt mere til ham.                                               
Claus Thusgaard har så vidt vi ved modtaget en bøde, og der er ændret på hjemmesiden, så 
det fremgår at deres målgruppe er trofæ jægere, der skal på jagt i udlandet. Det er helt 
legalt, hvis trofæerne sendes direkte til Tjekkiet, monteres der, og så udleveres i Danmark.                                           
Vi har hørt fra jægere i området, at Thusgaard stadig tager imod trofæer i Danmark, hvis/når 
vi finder nogle beviser, er det vigtig at få dem samlet, så styrelsen kan følge op på sagen.   
Styrelsen tager sagerne om uautoriserede konservatorer meget alvorligt og var glade for det 
tilsendte materiale (beviser). Vi følger med på Facebook og andre medier, noterer når der er 
medlemmer der falder over ulovligheder (oplysninger sendes til formanden). Alt samles og 
sendes til styrelsen, når der er tilstrækkeligt med materiale, 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 email 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 støtter ikke længere af ETC, men videre sender enkelte oplysninger om deres 
konkurrencer. 
 
Fødevarestyrelsen 
Der har været ret stille på det veterinære område, så intet nyt at berette. 
 
Afslutning 
Jeg vil gerne takke DZK’s bestyrelse og det faglige udvalg for endnu et år med godt 
samarbejde.           
Det var bestyrelsens beretning for 2021. 
 
Kim Højland.  
 
Beretningen blev godkendt af en enig forsamling. 



 

Regnskabet. Herunder fastsættelse af kontingent og forskellige honorarer.   

a: Kontingent. P.t. 1.200,00 kr. for aktive-     600,00 kr. for interesse- og 0 kr. for 
elevmedlemmer.                                                
b: Skuemesterhonorar. (Pt. 1.100,-)                                               
c: Honorar til bestyrelsesmedlemmer. (P.t. 1.100,-)                                                
d: Honorar til forretningsudvalget. (p.t. 1.500,-)                                               
e: Honorar til formand. (p.t. 5.500,-)  
f: Honorar til formand for det faglige udvalg. (p.t. 2.000,-)  
 

Regnskab fremlagt v. Mikkel Ivar Jensen, og godkendt. Kontingenter og honorarer 
godkendt af enig forsamling.  

Orientering fra det fgl. udvalg. v. Vagn Reitz.   

I 2020 blev der ikke etableret nye lærekontrakter. Kontakten til de tre eksisterende 
læreforhold, et hos Trophy Art og to hos Nordjysk Trofæmontering, bliver varetaget af 
henholdsvis Martin Jeppesen og Vagn Reitz. Alle tre forhold er i god gænge. 
Helena har lavet en pensummappe som beskriver pensum for den teoretiske prøve. Alle 
tre elever har fået udleveret et eksemplar.  
 
I efteråret ønskede Helena Dyhr at få en pause fra Det Faglige Udvalg. Suppleanten 
Vagn Reitz trådte ind, og efterfølgende konstituerede udvalget sig med Vagn som 
formand. DZKs prøvematerialer er i den forbindelse deponeret hos ham. 
 
Nordjysk Trofæmontering har anmodet om, at undgå at betale til arbejdsgivernes 
uddannelsesbidrag(AUB). Det er en afgift der pålægges virksomheder der ikke har 
elever. Selv om firmaet har to kontraktansatte elever er anmodningen afvist med den 
begrundelse, at det kun er virksomheder, der har elever i statsanerkendte uddannelser, 
der ikke skal betale til AUB.   
 
DZKs uddannelse er ikke statsanerkendt, hvilket nu er bekræftet endnu en gang. Derfor 
bliver vore virksomheder nødt til at betale, hvis der opkræves AUB  
 
I indeværende år har der været afholdt kontrolprøve for Philip Bork den forløb godt. 
 
Udvalget har planer om at lave et kursus i lovkendskab for elever, læremestre og andre 
interesserede i løbet af efteråret/vinteren. 
 
Foreningen får jævnligt henvendelser fra personer der er interesserede i at få noget at 
vide om uddannelsen, evt. med henblik på at finde en læreplads, så potentielle 



læremestre er er meget velkomne til at give udvalget et praj, så vi kan henvise evt. 
elevkandidater. 
 
 

N.H. Gustaffsons midler.   
 
Orientering og godkendelse af rapporten. V. Peter Lange.  
Der er endnu ikke foretaget en investering af midlerne, hovedsageligt grundet corona. 
Formaliteter og teknikaliteter skulle nu være bragt i orden, således at investeringen kan 
foretages snarest.  
 
Valg af investeringsudvalg; Der blev vedtaget et investeringsudvalg, bestående af: 

1. Peter Lange 
2. Kim Højland 
3. Erling Mørch 
4. Mikkel Ivar Jensen 
 

Regulering af elevlønninger.       
 

Aktuel månedsløn:     1. år 7.500,-         
2. år 8.400,-  

          3. år 9.900,-         
4. år 10.950,-  

 Efter en afstemning, vedtoges det at lægge 0,4 % til lønningerne. 
 Lønningerne vil herefter se således ud: 
 

1. år 7.530,-         
2. år 8.433,60  

          3. år 9.939,60         
4. år 10.993,80  

 
Indkomne forslag.   Ingen  

Valg.    
 

a. Bestyrelsesmedlem/formand - på valg:  Kim Højland. - genvalgt              
b. 1. bestyrelsessuppleant - på valg:   Aage Dahl Sørensen.  – genvalgt 
c. 2. bestyrelsessuppleant - på valg:   Morten Boesen. - genvalgt  
d. Medlem af det faglige udvalg - på valg:    Vagn Reitz. –  
e. Medlem af det faglige udvalg - på valg:    Erling Mørch. - genvalgt                                         
f. Suppleant til det faglige udvalg - på valg: Helena Diana Dyhr – genvalgt 



g. Revisor.  På valg:  Torkil Duch. (genopstiller ikke) Jacob Strunge trådte til i stedet. 
 

Veterinærdirektoratet.  Orientering v. Kim Højland 

Kim orienterede og uddybede om de forskellige kategorier man som konservator kan 
registreres under hos fødevarestyrelsen. Ved tvivl, kan man altid henvende sig til Kim. 

5. Miljøstyrelsen.  Orientering v. Kim Højland 

Kim orienterede og uddybede om ansøgning, registrering og betaling af CITES 
certifikater. 

6. Hjemmesiden.    

Husk at kontakte Maj Westphal, hvis I har gode historier til hjemmesiden. Maj Skriver 
ned og publicerer på hjemmesiden, så der er minimalt arbejde forbundet med det (for 
jer).                  

7. Næste års generalforsamling.  

Lørdag d. 26. marts 2022 hos Kim Højland* 

8. Eventuelt. 

Kim Højland efterspørgte et register over runde fødselsdage, således at disse kan 
markeres og fejres (da Kim ikke kan huske alles fødselsdage).  

Dominik Speleman spørger om tilladelse til at arbejde med arsenik efter endt 
uddannelse som konservator. Det formodes at en tilladelse kan søges hos 
arbejdstilsynet. Tilladelse kan kun opnås ved oprettelse af et CVR-nummer.  

*er senere ændret til 3. april 2022 Odense Congress Center 

 

 

 


