DDÅ’s årsberetning for 2016

2015 var et spændende år for DDAA. Der blev sat mange nye tiltag i gang, og foreningens økonomi
udviklede sig pænt.
Af nye aktiviteter kan nævnes en række af foredrag, som DDAA holder såvel til eksterne
arrangementer som internt på foreningens adresse. Der er stor interesse for disse foredrag, og det er
med til at skabe en god opmærksomhed om foreningen.
Der har også været afholdt flere seminarer på Internatet. Det er forskellige emner, hvor der hentes
eksterne eksperter ind til at afholde seminaret. Der har været rigtig god tilslutning til disse
seminarer. Seminarerne udnyttes yderligere som en form for undervisning til vores besøgsvenner,
som bliver inviteret til seminarerne, og derved får større indsigt.
I årets løb fik DDÅ en ny protektor. Den kendte dyreven, og kendt fra sine populære TV
udsendelser, Poul Thomsen sagde ja til at være protektor. Der blev arbejdet på dette et stykke tid, og
at det lykkedes, er en stor fordel for DDAA. Poul Thomsen trækker stadig mange til, når vi
annoncerer med hans tilstedeværelse. Dette gjalt også vores traditionelle julemarked. Der var stopfyldt i loppehuset, da Poul, i en flot opbygget julestue, læste et par kapitler af vores lille bog ”Lille
Ninja”. Bogen er i øvrigt doneret til DDAA af forfatterinden IbenLouise. Overskuddet fra bogsalget
går til hjælp for hjemløse katte.
Der har i årets løb været fokuseret meget på foreningens synlighed på de forskellige sociale medier.
Der er sat flere medarbejdere på til at løse opgaven. I fællesskab er opgaven løst rigtig godt. Vi er i
dag meget synlige på de sociale medier, og fremadrettet er dette område yderst vigtigt.
I efteråret 2015 fik vi endelig bekræftet skøde på vores køb af 20.000 kvm jord, som støder op til
foreningens nuværende areal. Vi har fået lavet første forslag til, hvordan jordstykket kan udnyttes,
men intet er besluttet endnu. Dog er det besluttet at udnytte den øverste del til parkerings areal for at
aflaste den nuværende inde på internatet.
Vores medlemskab af DOSO fungerer godt. I organisationen arbejdes der med emner på et lidt
overordnet plan. Bl.a. har der længe været arbejdet med ”Velfærdsgrisen”. Nu i 2016 er det
lykkedes, og det betyder en mærkning af, hvordan svin er blevet opdrættet. Vi kan så håbe på, at
forbrugerne vil købe og betale for en trestjernet kvalitet, som betyder, at svinet har haft rigtig gode
opvækstmuligheder. DDÅ er også aktiv i Kattegruppen. Gruppen består af Dyreværnsforeningerne
og Dyrelægeforeningen. Formålet er at sætte fokus på katteproblematikken i Danmark.
Vi blev i 2015 meldt ind i brancheorganisationen ISOBRO. Det giver os nogle mulighed for
brancherelaterede kurser m.m.
På sædvanlig vis udgiver vi vores blad, som vi får ros for derude.

Besøgstjenesten kører også godt. De årlige årsmøder fungerer godt, og der er mange besøgsvenner.
Disse får nu yderligere tilbud om at deltage i vores forskellige faglige seminarer.
Der arbejdes intenst med sponsoraftaler. Der er allerede et spændende arbejde i gang, og der er
mange, både private og firmaer, der donerer penge til vores ønskeliste og aktuelle opgaver, der
kræver penge for at kunne gennemføres. Der har også i 2015 været arbejdet med et koncept for
telemarketing i forsøg på at øge mængden af sponsoraftaler. Dette arbejde er planlagt til at gå i gang
her i 2016.
På internatet går det godt. Der er stor travlhed med mange forskellige opgaver, og bl.a. har vi sat
rekord for hunde i vores populære pension. Desværre er antallet af formidlingshunde gået lidt
tilbage. Årsagen skal nok findes i bl.a. Facebook. Mange private bruger i dag facebook til at finde et
nyt hjem til en hund, de skal af med, og derudover driver flere private, med mere eller mindre held,
formidling af hunde via Facebook.
Vi har hjulpet godt 660 katte på internatet i 2015, og derudover en lang række af andre smådyr og
fugle. Vi har aftaler med Århus Kommune og en ny aftale med Mariagerfjord Kommune om
indfangning af vilde katte, og der er samtaler i gang med andre kommuner om samme opgave.
Dette har kunnet lade sig gøre på trods af store problemer med at få rettet op på tidligere byggeriers
dårlige kvalitet. Hundehuset, som ikke er særlig gammelt, havde rigtig mange revner mellem båse
og skillevægge. Firmaerne, der byggede hundehuset, er i mellemtiden gået konkurs, så DDÅ har
været nødt til selv at bekoste udbedringen. Til den opgave hyrede vi en tilsynsførende arkitekt. Det
blev arkitektens opgave at beskrive det arbejde, der skulle laves, indhente 3 forskellige tilbud, og på
DDÅ’s vegne skrive aftale med en hovedentreprenør. Aftalen skulle være til fast pris på hele
opgaven. Opgaven er løst så hundehuset i dag fremstår pænt og i orden. Desværre har både
arkitekten og hovedentreprenøren svigtet den indgåede aftale. På et tidspunkt under byggeriet
begyndte der at komme ekstraregninger, som DDÅ ikke skriftligt havde godkendt, og som
entrepriseaftalen tydeligt sagde skulle aftales skriftligt. DDÅ har derfor nægtet at betale de ekstra
regninger, og sagen ligger i dag hos DDÅ’s advokat.
Beder-Beringvejen har der været talt om i mange år. Nu ser det ud til at der kommer en afgørelse,
og det ser ud til, at det er til DDÅs fordel, at der er indstillet, at linjeføring A skal bruges. Det
betyder, at vores nytilkøbte jord ikke berøres. Vi afventer lige den endelige byrådsbeslutning.

