REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK DYREVÆRN ÅRHUS (DDÅ)
Dato:

14. maj 2019 kl. 17.30

Til stede:
Afbud:

Kalle Fisker (formand), Frank Juhler (næstformand), Kim Vindberg-Larsen,
Torben Hjorth, Helle Billum og Jane Trier Mortensen.
Merethe Jastram Knudsen (suppleant)

Gæst(er):

Direktør Jesper Søderberg

Referent:

Formanden

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.

Orientering ved formanden
Generalforsamling
Eventuelt
Fastlæggelse af næste møde

AD pkt. 1. Orientering ved formanden
 Status på arbejdet med frivilligområdet:
I februar 2019 blev der startet en proces omkring at styrke frivillig delen hos DDÅ. Lena er blevet udnævnt som frivilligkoordinator, og hun har de sidste 3 mdr, sammen
med en ekstern konsulent og med Joan på sidelinjen arbejdet for at få skabt struktur
på området og en ny platform, hvor endnu flere nye frivillige kan rekrutteres.
Visionen med indsatsen er, at skabe en organisation, hvor det er både sjovt og givende at være frivillig. Det tjener både det formål, at vi kan gøre forholdene så gode som
mulige for dyrene, mens de venter på nye hjem, og det skaber gode ambassadør for
stedet, som kan sprede alle organisationens gode historier.
Der er bl.a. sendt en mail ud til alle, der har været tilknyttet stedet siden 2015, for at få
indblik i, hvor mange der stadig er aktive frivillige. Der er send mail ud til 425 og ca. 70
har svaret tilbage, at de stadig er aktive. Derudover har der været afholdt 14 samtaler
og 6 nye er startet op. Dermed tegner organisationen sig for 76 aktive frivillig; et tal der
forventes at stige de næste mdr, da der er planlagt 20 nye samtaler.
Derudover er der bl.a. oprettet et nyt online bookingsystem, der er udarbejdet en
håndbog til frivillig og en procedure for frivillighåndtering. Dette er for at skabe nogle
mere strukturerede rammer for indsatsen. Endvidere har vi haft fokus på større inddragelse og involvering af de frivillige, og den retning vil vi forsætte med.
 Der arbejdes på en ny kontrakt med Østergaards Dyrehospital. Indtil denne er på
plads, køres der videre efter den gamle kontrakt.
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AD pkt. 2. Generalforsamling
 Bestyrelsen besluttede, at fastholde det nuværende kontingent for medlemmer.
 Karin Sørensen fra Husdyrenes Vel har sagt ja til at være dirigent.
 Godkendelse af formandens beretning.
 Præsentation af kandidat til bestyrelsen.
Pia Daniel
Jeg er 51 år og bor i Randers med min mand Lars og vores hund Mille.
Vi har 2 børn. Den ældste læser til ingeniør på DTU i Lyngby, og den mindste læser
på IT-college i Grenaa, hvor han går i 1.g på HTX.
Erhvervsmæssige baggrund
Jeg har en uddannelse som cand. merc. i afsætning og har de sidste 26 år arbejdet i
reklamebranchen. De sidste 3 år har jeg været ansat som projektchef hos Envision
Reklamebureau. Envision er et af landets største reklamebureauer. Mine største kunder pt. er Nyt Syn, Musikhuset Aarhus og Økologisk Landsforening.
Frivilligt arbejde
Fra 2008 til 2013 sad jeg i bestyrelsen hos Dansk Præmatur Forening (landsforening
til støtte for familier med for tidligt fødte børn). Udover at være kasserer i foreningen
var jeg involveret i ændring af foreningens logo og identitet, herunder ændring af design på hjemmesiden og medlemsbladet. Dansk Præmatur Forening er 100% frivilligt
drevet.
I samme periode sat jeg i bestyrelsen for vores lokale håndboldforening (Dronningborg
Håndbold), hvor jeg udover kasserer også var webmaster for ungdomsafdelingen.
Senest har jeg været involveret i ungdomsarbejdet i vores golfklub – Randers Fjord
Golfklub.
Dyrevelfærd
Dyr har altid ligget mit hjerte nært. Jeg er opvokset med katte, og er nu selv så heldig
at have en aktiv FT Cocker Spaniel i hjemmet. I mit arbejde med Økologisk Landsforening og WWF har jeg haft mulighed for at arbejde for dyrevelfærden blandt produktionsdyr. Og så jeg har nu i flere år fulgt og fast støttet Dyreværnet og World Animal
Protection.
 Præsentation af kandidat som suppleant.
Jeg hedder Jeanne Billum, bor i Højbjerg og har to piger på hhv. 9 og 14 år. Oprindelig
er jeg uddannet frisør og har arbejdet som sådan i ca. 10 år. I 2015 skiftede jeg spor
og har siden været ansat i Aarhus Kommune i Miljø og Teknik, hvor jeg er en del af digitaliseringsteamet.
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Jeg elsker dyr og er opvokset med hunde omkring mig. Igennem flere år har jeg haft
min gang på internatet og nu er tiden kommet til at jeg gerne vil bidrage med mine
kompetencer.
AD pkt. 3. Eventuelt
Ingen punkter
AD pkt. 4: Fastlæggelse af næste møde.
Næste møde afholdes 21. maj efter generalforsamlingen og derefter 18. juni kl.17.30.
Planlagte aktiviteter 2019:
09/01
Bestyrelsesmøde
06/02
Dele af Dyrenes Beskyttelses bestyrelse aflægger besøg ved DDÅ.
06/02
Bestyrelsesmøde
04/03
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, MF Karina Due (DF) og
protektor Dennis Knudsen aflægger besøg ved DDÅ.
11/03
Bestyrelsesmøde
19/03
Lions Hørning aflægger besøg ved DDÅ.
21/03
Dyrenes Beskyttelses internatsledere aflægger besøg ved DDÅ.
31/03
Katteforedrag
11/04
Bestyrelsesmøde og regnskabsgennemgang for bestyrelsen med revisor
12/04
Seminar for bestyrelsen og fast ansatte
15/04
Repræsentanter fra Dyreværnet aflægger besøg
27/04
Gå med DDÅ (Hundemarch) (Rune)
04/05
Hundeforedrag (Karina)
14/05
Bestyrelsesmøde
21/05
Generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde
23/05
MG træf ved DDÅ
09/06
Kaninforedrag (Dorthe og Birgitte)
18/6
Bestyrelsesmøde
/08
Bestyrelsesmøde
ultimo/08 Loppemarked (Helle og Merethe)
/09
Bestyrelsesmøde
25/9
Kattens uge/open by night (Solveig)
05/10
Dyrenes dag komite møde i Fåborg (bestyrelsen)
13/10
Åbent hus
/10
Bestyrelsesmøde
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/11
1/12
/12
13/12

Gå med DDÅ og Orbiloc (Rune og Lena)
Bestyrelsesmøde
Julemarked
Bestyrelsesmøde
Juleafslutning
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