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FORMANDENS ÅRSBERETNING FOR 2017
Først og fremmest hjertelig velkommen til dette års ordinære generalforsamling.
Det er et år siden, at generalforsamlingen valgte fem helt nye medlemmer til bestyrelsen,
som valgte mig som formand. Jeg har været medlem af foreningen i mange år, men ikke
aktiv, så det var fagre nye verden. Heldigvis blev der tre af de erfarne i bestyrelsen, så vi
nye havde nogen at læne os op ad. Det har været rigtig sjovt at arbejde i DDÅ’s bestyrelse
og vores møder har været præget af et godt sammenhold, hvor vi på bedste vis har suppleret hinandens kompetencer. Vi vil gerne sige tak for den store tillid, som medlemmerne
gav os, og håber at vi på tilfredsstillende vis har indfriet Jeres forventninger. Langt de fleste af os har mod på at tage en tørn mere for at udvikle DDÅ til størst mulig gavn for dyrene.
DDÅ kan ikke eksistere uden dedikerede ansatte, som altid er parate til at give den en
ekstra skalle for dyrene. Det gælder for både fast ansatte og timelønnede. Det skal I have
tak for.
Alle de frivillige, som lufter hunde, nusser katte, maler træværk og alt det andet uundværlige arbejde, de giver til DDÅ, kan der ikke sættes nok pris på.
Dyrene kan ikke undvære alle de ildsjæle, som er parate til at tage en hund med hjem i
pleje eller passe killinger. I skal også have en stor tak.
Vores besøgstjeneste gør også en rigtig god indsats, som der sættes stor pris på. Den
skal vi forsøge at styrke i 2018.
DDÅ hviler økonomisk på medlemmernes kontingenter, sponsorer, bidragsydere, fonde,
legater og arv. Disse områder skal have stor opmærksomhed for at foreningen kan bestå
og udvikle sig. Efter min beretning vil revisoren aflægge årsregnskab for 2017. Selvom
DDÅ egenkapital er øget, kan det gå bedre på en række områder. Bestyrelsen er ikke bekymret over foreningens økonomi, men vil arbejde for, at der kommer større fokus på fund
raising.
DDÅ kerneproduktion er internatet – og der har været travlt i 2017.
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Der er udleveret over 550 katte, hvilket er en stigning på ca. 10 % i forhold til 2016.
Denne tendens ser ud til at fortsætte og forstærkes af, at det nu er gratis at indlevere sit eget dyr. Desværre har vi også måtte afvise mange katte grundet pladsmangel.
 Der er udleveret over 130 hunde, hvilket er et fald på ca. 10 % i forhold til 2016.
Denne udvikling har vi også set i tidligere år. Det ser dog ud til, at antal hunde i
2018 vil være stigende.
 Der er udleveret over 50 kaniner, hvilket ca. er en fordobling i forhold til 2016. Denne udvikling ser ud til at fortsætte, så vi kommer til at mangle plads til kaniner.
 Der er udleveret ca. 14 fugle, hvilket er en halvering i forhold til 2016.
 Antal pensionsdage for hunde var over 4.300, hvilket er en stigning på ca. 10 % i
forhold til 2016.
Disse tal viser klart, at der er behov for foreningen Dansk Dyreværn Århus og det store
arbejde, vi alle gør, for at give hjemløse og uønskede kæledyr ly og omsorg, indtil de formidles til et nyt og kærligt hjem.
I 2017 har vi også gennemført en række foredrag og arrangementer med det formål, at
rådgive og støtte kæledyrsejere. Vi har også gennemført arrangementer af markedsføringsmæssig værdi. Personalet løfter her nogle store opgaver og vi agter at fortsætte disse
aktiviteter i 2018.
DDÅ blander sig også i den politiske debat og høring af lovforslag på dyreværnsområdet.
Dette sker primært igennem Dyreorganisationernes Samarbejdsorganisation – bedre
kendt som DOSO, men vi har også selvstændigt markeret os. Bestyrelsen vil fortsætte
med at blande sig i den politiske debat på dyrevelfærdsområdet, men begrænser sig til
kun at have en mening om kæledyr.
Af fysiske tiltag har butikken fået en tiltrængt renovering, hundegårdene er blevet overdækket og der er opsat lys i haven. De to sidstnævnte tiltag har været mulige grundet gode sponsorer.
Inden jeg vender mig mod 2018 vil jeg høre, om der er nogen fra bestyrelsen, som ønsker
at supplere.
Bestyrelsen har også planer for 2018. Det tilkøbte jordstykke skal anvendes til bedst mulig
gavn for både dyr og mennesker. Vi har et godt samarbejde med vores naboer og Aarhus
Kommune, som velvilligt har givet landzonetilladelse til planerne.
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I år kan foreningen fejre sit 70 års jubilæum. Vi arbejder på, hvordan vi bedst muligt markerer dette.
For at undgå det sædvanlige parkeringskaos, bliver der anlagt en stor parkeringsplads syd
for kattehuset. Vi ansøger om lov til at lave udkørsel direkte til landevejen, hvilket vil give
en roligere gårdsplads og dermed mere ro til dyrene.
Som nævnt kommer vi til at mangle plads til specielt katte og kaniner. Vi bygger derfor et
nyt, stort hus på 587 m2, der hvor Dyrenes Hus nu er. Der bliver 82 bure i kattemodtagelsen, 29 bure til kaniner, 3 rum til fugle, bure til smådyr samt et dyrlægerum med sygeafsnit. Som noget nyt kommer der også en kattepension med plads til 31 katte. Vi vil
også tilbyde pension til kaniner og forventer, at disse to pensioner vil være en god indtægtskilde. I størst muligt omfang bliver burene med udendørs løbegårde. Vi forventer, at
indvie dette hus den 15. december 2018. Vi har en arv på ca. 2 mio. kr., som anvendes til
huset. Vi mangler dog at finde ca. 4 mio. kr.
På marken, som er på ca. 20.000 m2, bliver der anlagt en hundepark med forskellige aktiviteter. Samtidig tilfører vi området en del beplantning til glæde for fugle og smådyr. Vi har
startet anlægget i år, men den bliver først endelig færdig næste år. Vi har en arv på ca. 2,2
mio. kr., som anvendes til denne park.
Jeg vil afslutte beretningen med at gentage min tak for den store indsats i 2017 fra ansatte
og frivillige. Uden Jeres dedikerede indsat kunne DDÅ ikke udføre dette store arbejde til
gavn for kæledyr.
Jeg er også overbevist om, at den åbne og ærlige dialog mellem personale og bestyrelse
kan fortsætte til alles bedste.
Bestyrelsen er nu til rådighed for spørgsmål og debat.

KALLE FISKER
Formand for bestyrelsen
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