DANSK DYREVÆRN ÅRHUS
Tingskoven 5
8310 Tranbjerg J
21. maj 2019
FORMANDENS ÅRSBERETNING FOR 2018
Først og fremmest hjertelig velkommen til dette års ordinære generalforsamling.
Den nuværende bestyrelse har nu med enkelte udskiftninger på holdet fungeret rigtig godt
i to år og alle nuværende medlemmer af bestyrelsen er klar til at fortsætte arbejdet til gavn
for DDÅ og dyrene. 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 foreningens medlemmer gav os på sidste generalforsamling, og håber at vi på tilfredsstillende vis har indfriet Jeres forventninger.
2018 har budt på rigtig mange forandringer, som er bragt i stilling for at sikre foreningens
fremtid. Bestyrelsen er indstillet på at fortsætte denne udvikling med endnu flere tiltag,
som alle skal bidrage til at styrke DDÅ til gavn for endnu flere dyr.
Herunder er Jesper Søderberg ansat som direktør.
DDÅ kan ikke eksistere uden dedikerede og omstillingsparate ansatte, som altid er klar til
at give den en ekstra skalle for dyrene. Det gælder for både fastansatte, timelønnede og
praktikanter. Det skal I have stor 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. Vi er derfor også ved at styrke dette område med endnu flere frivillige, som gerne vil støtte os og hjælpe dyrene.
Dyrene kan heller ikke undvære alle de ildsjæle, som er parate til at tage en hund med
hjem eller passe killinger. I skal også have en stor tak.
DDÅ hviler økonomisk på medlemmernes kontingenter, sponsorer, bidragsydere, fonde,
legater og arv.
Arv har hidtil været det grundlæggende fundament for DDÅ økonomi, men fra et økonomisk synspunkt blev 2018 desværre ikke så godt som forventet. Vores indtægt faldt med
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godt 4 mio. kr. Denne tendens med arv ser ud til at fortsætte, og derfor er vi nød til at finde
nye områder for vores indtægter. Det vil der blive sat fokus på i 2019 og fremover.
Det meget tiltrængte byggeri af den nye bygning og de omkringliggende anlægsarbejder
har også tæret på DDÅ egenkapital. Det vidste vi godt.
Antallet af medlemmer er stigende og udgør nu ca. 2.800, hvilket er glædeligt. En del af
medlemstilgangen kan sikkert tilskrives, at pensionerne nu er forbeholdt medlemmerne.
En del kan sikkert også tilskrives, at vi har været meget i medierne,
Jeg vil gerne understrege, at bestyrelsen ikke er bekymret over foreningens økonomi.
Fremadrettet ser den faktisk god ud, men vi vil arbejde for, at der kommer en anderledes
tilgang til fundraising. Det vil kræve en fokuseret indsats fra alle i bestyrelsen og alle ansatte.
DDÅ kerneaktivitet er internatet – og der har været travlt i 2018.
 Der er udleveret ca. 660 katte, hvilket er en stigning på ca. 20 % i forhold til 2017.
 Der er udleveret ca. 170 hunde, hvilket er en stigning på ca. 25 %. Antallet af hunde
har de sidste år været faldende, men er nu stigende.
 Der er udleveret ca. 55 kaniner. Dette tal er stort set uændret fra 2017.
 Der er udleveret ca. 30 fugle, hvilket er en fordobling i forhold til 2017.
 Der er udleveret ca. 10 marssvin. Dem har vi ikke tidligere ført statistik over.
Tallene viser klart, at dyrene har brug for foreningen Dansk Dyreværn Århus. De har brug
for 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.
Denne tendens ser ud til at fortsætte og forstærkes af, at det er gratis at indlevere sit eget
kæledyr hos DDÅ. Jeg kan naturligvis ikke udtale mig sikkert om, hvilken effekt gratis indlevering af eget dyr har på reduktionen af antal dumpede dyr, men tror på, at flere vælger
at indlevere deres dyr til os frem for at efterlade det i en kasse eller ved en lygtepæl.
Desværre har vi også måttet afvise mange dyr grundet pladsmangel. Vi håber, den øgede
kapacitet i den nye bygning vil afhjælpe problemet, og at vi kan tage os godt af specielt de
katte og kaniner, som trænger til bedre vilkår.
Antal pensionsdage for hunde var over 4.500, hvilket er en svag stigning i forhold til 2017.
Som noget nyt åbnede vi for pension for katte og smådyr til juleferien. Der var 130 pensionsdøgn for katte og 30 pensionsdøgn for smådyr. Taget i betragtning, at pensioner ikke
var markedsført, ser det ud til at blive gode forretningsområder.
I lighed med tidligere år er antallet af ind fangne vildkatte dalende. Dette er en glædelig
udvikling. Desværre er der stadig mange kommuner, som ikke vil afsætte penge til at give
vildkattene bedre vilkår. DDÅ vil fortsat presse på overfor disse kommuner, for vildkatte
fortjener også ordentlige forhold.
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Hjælpetjenesten ligger ret konstant på ca. 25 henvendelser om ugen.
På dyregravpladsen i Viby er der sket næsten en fordobling af gravpladser i 2018 i forhold
til 2017. Der er nu ca. 30 gravpladser. Det viser, at der er behov for et sted, hvor kæledyrsejere kan tage en værdig afsked og mindes deres kære dyr. I 2019 vil vi arbejde for at
udbrede dette koncept til omkringliggende kommuner. Her vil vi satse på frivillige gravere.
I 2018 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 og de frivillige løfter her nogle store opgaver og vi agter at
fortsætte disse aktiviteter i 2019.
Det helt store projekt i 2018 var nedrivning af de gamle skure og opførelsen af den nye
bygning til katte, smådyr og fugle. Det var et stort, men tiltrængt projekt, som både personale og bestyrelse bidrog til. Vi startede med at fælde træer, flytte dyr til containere og rive
skure ned. Vi byggede i flere måneder for endelig at kunne lade borgmester Jacob Bundsgaard indvie den nye bygning den 15. december. Et imponerende projekt, hvor alle gjorde
en prisværdig indsats under de midlertidige forhold og bidrog med godt humør. Vi kan alle
være stolte over gennemførelsen af dette projekt. Nu bor dyr i vores varetægt, som de bør,
og personalet har gode arbejdsvilkår. Vi mangler stadig nogle detaljer, som vi løser i fællesskab.
Vi er stadig i gang med indretningen af Hundeparken. Jordbunkerne ligger ikke tilfældigt.
Så snart vejret tillader store maskiner, går vi i gang med opsætning af hegn og plantning af
bevoksning. Det bliver et super godt sted til arbejdet med vores hunde.
Vi skal heller ikke glemme, at vi har anlagt en parkeringsplads og en kørevej til lageret.
Begge dele giver dyrene mere ro og mindre stress.
Projekterne har tæret meget på vores kræfter, men når vi kigger på vores nuværende infrastruktur, kan vi være meget stolte. Ikke mange internater har så gode forhold for dyr og
mennesker.
Det er en stor glæde, at Dennis Knudsen er kommet med om bord som protektor. Han afløste i december Poul Thomsen, som har gjort et stort arbejde for foreningen.
Dennis har valgt at indtræde som protektor for at sætte fokus på det store arbejde foreningen yder. Han har et stort dyrehjerte og skal som repræsentant være med til at udbrede
kendskabet til Dansk Dyreværn Århus.
Dennis er især kendt for sin profession som frisør, make up-artist og stylist, men han er
også forretningsmand og kendt fra diverse danske tv-programmer. Dennis har nogle visioner med DDÅ, som vi sammen vil udforske i 2019.
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Alle disse aktiviteter gør, at der er interesse for DDÅ. Internatet har ca. 28.500 fysisk besøgende om året, vi har 43.500 følgere på Facebook og 3.500 på Instagram. Vores opslag
på de sociale medier ses af op til 300.000 alt afhængig af indhold. Vores hjemmeside har
ca. 400.000 besøg om året. Vores blad udkommer 4 gange om året med et oplag på
6.500. Det er rigtig flot, men vi kan blive endnu bedre.
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. DDÅ vil fortsætte med at
blande sig i den politiske debat på dyrevelfærdsområdet, men begrænser os til kun at have en mening om kæledyr.
Her vil vi specielt arbejde for en kattelov, en kaninlov og lovgivning omkring dyr i nødpension.
I 2018 var vi meget i medierne og det agter vi at fortsætte med. Det er vigtig, at kæledyrenes stemme bliver hørt.
I 2019 vil vi først og fremmest konsolidere os. Det gælder både organisationen og økonomien.
 Vi vil fortsat tilpasse organisationen.
 Vi vil søge alternativ funding til vores drift.
 Vi vil færdiggøre hundeparken.
 Vi vil markere os mere i medierne.
 Vi vil udbygge vores samarbejde med frivillige.
 Vi vil gennemføre events, som tiltrækker større opmærksomhed.
På den lidt længere bane har vi planer om at gennemføre et Pet Welfare Summit. DDÅ
anerkender at der findes stor ekspertise om kæledyr både i Danmark og internationalt.
Samtidig er vi overrasket over, at basal viden om fx antal og vilkår for kæledyr i Danmark
mangler eller er meget gammel.
DDÅ lancerer derfor Pet Welfare Summit som et årligt fælles rum, hvor tendenser og resultater kan blive diskuteret og danne grundlag for næste års aktiviteter i nye eller etablerede
netværk.
Jeg vil afslutte beretningen med at gentage min tak til ansatte, praktikanter og frivillige for
den store indsats i 2018. Uden Jeres dedikerede indsats kunne DDÅ ikke hjælpe så mange dyr til et godt og værdigt liv i kærlige hænder.
Bestyrelsen er nu til rådighed for spørgsmål og debat.
KALLE FISKER
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Formand for bestyrelsen
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