Foreningen Dyrenes Mindegrave
Referat af generalforsamlingen
i
Foreningen Dyrenes Mindegrave,
lørdag 25. februar 2017, kl. 12.30

Dagsorden iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirigent og referant.
Kurt Jensen blev valgt til dirigent.
Annelise Larsen blev valgt til referant.
2. Formandens beretning om foreningens arbejde.
Dyrenes Mindegrave har i 2016 modtaget kontingent-indbetalinger fra 246 medlemmer, men
desværre er der også medlemmer, der stadig vælger ikke at betale deres skyldige kontingenter.
I 2016 er der i årets løb foretaget 19 begravelser.
Bestyrelsen har talt om muligheden for at opsætte et skur, til redskaber m.m., for at imødegå de
tyverier, der stadig jævnligt foregår på gravpladsen.
Der vil også i en prøveperiode blive opsat videokameraer for at kunne dokumenterer de ulovligheder,
der foregår på området.
Formanden bad om hjælp til pasning at dyregravpladsen og en liste blev sendt rundt blandt de
fremmødte medlemmer, hvor man så kunne skrive sig på med navn og telefonnummer.
Alle medlemmer er selvfølgelig velkommen til, at melde sig som hjælpere ved blot at kontakte
kontoret på tlf. 38 88 16 93, hvorefter bestyrelsen så vil organisere arbejdet.
Det blev endvidere nævnt, at der ligeledes er brug for frivillig hjælp til saltning og snerydning af
fortorvet og dele af vejen rundt om dyregravpladsen, i vinterhalvåret.
Formanden kunne videre berette at der, uden foreningens samtykke, er oprettet en side på Facebook
som bestyrelsen ikke har haft kendskab til, men nu er blevet opmærksom på.
Foreningens hjemmeside på Internettet – www.dyregrave.dk – vil snarest blive opdateret og gjort
mere overskuelig og brugervenlig.
I forbindelse med årsberetningen benyttede formanden lejligheden til, at takke vores graver/
inspektør Marianne og Suzie (Inger Martinussen) for deres store frivillige arbejdsindsats/timer som de
bruger på gravpladsen.
Formandens årsberetning for 2016 blev herefter godkendt med klapsalver, fra medlemmer i salen.
3. Fremlæggelse af årsregnskab 2016 til godkendelse.
Kasseren gennemgik regnskabet. De fremmødte medlemmer havde kun få spørgsmål til regnskabet
og efterfølgende godkendte forsamlingen således regnskabet for 2016.
4. Fastsættelse af kontingenter, honorar for gravning m.v. og vedtagelse af budget 2017.
Bestyrelsen foreslog uændret takster, kontingenter og honorarer, hvilket forsamlingen godkendte.
Budgettet for 2017 blev ligeledes godkendt af de fremmødte medlemmer.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Formand Kurt Helmand Jensen, ikke på valg.
Næstformand Inger Martinussen, blev genvalgt.
Sekretær Marianne Lohse, ikke på valg.
Kasserer Lene Brodd, blev genvalgt.
Menigt medlem Hans Zwisler, ikke på valg.
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5 suppleanter vælges for 1 år af gangen i rækkefølge 1-5.
Annelise Larsen, Michael Madsen, Christina Neüendorff, Pia Sørensen & Janelie Bengtsson. Alle blev
godkendt og genvalgt.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor Mai-Britt Hedegaard blev genvalgt.
Revisorsuppleant Jarl Hildebrand blev ligeledes genvalgt.
7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Et af de fremmødte medlemmer spurgte hvor mange støttemedlemmer foreningen havde, hvortil
kasseren svarede, at der var modtaget indbetalinger fra 22 støttemedlemmer.
Der blev talt meget om, hvordan foreningen kunne hverve flere medlemmer.
Forslag om annoncering i div. aviser, ugeblade og andre dyreværnsforeningers blade samt på
Facebook blev foreslået. Bestyrelsen vil derfor arbejde videre med disse tiltag.
Foreningen har også løbende udsendt vores folder med oplysninger om gravpladsens eksistens til alle
dyrlæger på Sjælland, hvilket kun har givet få nye medlemmer. De fleste nye medlemmer har, når vi
udspørger dem, fundet frem til foreningen ved, at søge på Internettet.
Nogle fra salen mente dog det kunne være svært, at finde foreningen på Internettet når man søgte på
ordet dyrebegravelser, idet vores hjemmeside hedder www.dyregrave.dk.
Et par af de fremmødte medlemmer i salen meldte sig som frivillige omdelere af vores foreningsfolder
således, at nogle af dyrlægerne i medlemmernes nærområde endnu en gang kunne modtage vores,
materiale med oplysninger om dyregravpladsen.
Forslag om annoncering efter frivillig arbejdskraft og henvendelse til relevante offentlige instanser
efter ”ung i arbejde” blev livligt debateret. Bestyrelsen har tidligere forsøgt begge dele, men hver
gang med negativt resultat, idet personerne som mødte op, hver gang har fortrudt efter en dags
arbejde og efterfølgende er udeblevet fra arbejdet.
Et forslag fra salen om at medlemmer, som ikke havde betalt deres skyldige kontingent skulle aflevere
nøglen til dyregravpladsen, vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.
Der var herefter ikke flere af medlemmerne i salen, som ønskede taletid og dirigenten afsluttede derfor
generalforsamlingen med, at takke de fremmødte for god ro og orden under mødet.
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