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Den 24. april 2018 kl. 18:30 blev der afholdt den årlige ordinære generalforsamling i Dyreværnet – 

Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr (”Dyreværnet”), på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, 

med følgende dagsorden: 

 

 

1. Valg af dirigent 

1.1 Formand Tina Stålung bød velkommen og foreslog advokat Pernille Nørkær som dirigent. 

Pernille Nørkær blev valgt som dirigent, og takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor fuld beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen.  

 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 

2.1 Bestyrelsens beretning blev forelagt af formand Tina Stålung. 

2.2 Endvidere orienterede udrykningsleder Nina Amdi Carlsen om Dyreværnets dyreværnssager i 

2017. 

2.3 Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.  

 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

3.1 Revisor Christian Dalmose Pedersen, Deloitte, gennemgik Regnskabet for 2017. 

3.2 Regnskabet for 2017 udviste et positivt resultat på 2.618.939 kr. 

3.3 Revisionen havde ikke givet anledning til bemærkninger. 

3.4 Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.  

 
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 3 år  

4.1 Helle Hammer og Nanna Gjerding var på valg.  

4.2 Ingen andre ønskede at blive valgt.  
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4.3 Helle Hammer og Nanna Gjerding blev herefter valgt af generalforsamlingen for en periode af 3 

år. 

 
5. Valg af suppleanter 

5.1 Trine Villemann og Claus Højmann opstillede til posterne som suppleanter til bestyrelsen. 

5.2 Ingen andre ønskede at blive valgt.  

5.3 Trine Villemann og Claus Højmann blev herefter valgt som suppleanter til bestyrelsen for en 

periode af 1 år.  

 
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

6.1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt af generalforsamlingen.  

 
7. Valg af kritisk revisor samt suppleant for denne 

7.1 Sanne Flod blev valgt som kritisk revisor. 

7.2 Der blev ikke valgt en suppleant til posten som kritisk revisor.  

 
8. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer  

8.1 Bestyrelsen fremlagde følgende fire forslag til vedtægtsændringer: 

8.1.1 Det blev foreslået at formuleringen i vedtægterne skulle ændres fra ”Bestyrelsen ansætter og 

afskediger foreningens personale – medarbejderrepræsentanten er en del af 

ansættelsesudvalget. Bestyrelsen forhandler løn i henhold til gældende overenskomster.” til 

”Direktøren ansætter og afskediger foreningens personale på vegne af bestyrelsen. Direktøren 

forhandler løn i henhold til gældende overenskomster på vegne af bestyrelsen.” 

8.1.2 Der blev forslået en ændring i foreningens tegningsregel fra at ”Foreningen tegnes med 

bindende virkning af formanden og kassereren.” til ”Foreningen tegnes med bindende virkning 

af to ud af tre følgende personer: Formanden, næstformanden og kassereren.” 




