Referat af FHK´s generalforsamling
18. september 2014
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent
Gunnar Gram blev enstemmigt valgt til dirigentposten.
GG indledte med at bekræfte generalforsamlingens var indkaldt på lovlig vis og at
forsamlingen dermed var beslutningsdygtig i forhold til de punkter der var opført på
dagsordenen.
2. Formandsberetningen;
Marianne Weiss Hansen varetog Årsberetningen i formandens fravær.
Forårsmødet 2014 blev afholdt med foredragsholdere inden for egne rækker, i tråd med
medlemmernes ønske. Dyrlægerne Ken Lindeblad og Anne Vitger. Generelt med stor
tilfredshed. Emnet var ortopædi/neurologi, diagnosticering og behandling, kirurgi og/eller
rehablilitering.
Sidste generalforsamling vedtog at optage passive medlemmer, - flere har udnyttet denne
mulighed for som ikke regodkendt fagdyrlæge alligevel at kunne deltage i foreningens
kurser, hvilket er meget positivt.
Muligheden er dels annonceret i DVT, dels i Journalen.
Det nye fagdyrlægehold ventes færdigt efteråret 2015. Ved sidste generalforsamling
besluttedes at bestyrelsen promoverer FHK overfor de kommende kandidater.
Næste modul er foråret 2015 hvor bestyrelsen således vil tage kontakt. I morgen vil Anne
Marie Kristensen orientere os om dels den nye Fagdyrlæge uddannelse, samt om
Master-delen.
Forårskurset 2015 er allerede planlagt. Datoen er fastsat til 12. -13. marts.
Emnet er : Casebaseret tolkning af laboratorieresultater ved dyrlæge og chefkliniker på
Langford Laboratory, Kathleen Tennant.

3.

Fremlæggelse af reviderede regnskab;
Kasserer Helle Busk gennemgik regnskabet, og kommenterede på årets resultat.
Som følge af vores Jubilæumsfest sidste år er årets underskud større end tidligere år,
medførende en nedgang i foreningens formuebeholdning.
Regnskabet blev godkendt uden videre.

4.

Fastsættelse af kontingent;
Kontingentet blev besluttet at være uændret for det kommende år.

5.

Indkomne forslag
Kasserenen har stillet forslag om at øge kursus udgiften til 4000,- kr. ( fra 3000, - kr.)
Vores kursusbetaling er blevet for lille i forhold til udgifterne forbundet med kursusafholdelse,
Vores kursuspris er usædvanligt lille i forholdt til øvriget kursusudbydere ,
specielt set i lyset af kvaliteten af kurserne.
Forslaget blev vedtaget ved flertal.
Kassereren har stille forslag om at ændre regnskabsåret fra 31/-9 -30/8 af regnskabsmæssige
hensyn.
Dette blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelsen
Helle Busk blev genvalgt ( 3 år)
6b. Valg af bestyrelsessuppleant
Pia Vaaben blev genvalgt ( 1 år)
7.

Valg af revisorer
Ester …...... og Ole Lundorff blev genvalgt og Gert Jarn Pedersen genvalgt som suppleant.

8. Eventuelt
Det blev igen igen understreget at FHK har svært ved at nå ud til medlemmerne. Trods
hjemmesiden, udsendelse af breve, annoncering o DVT og Journalen er det tilsyneladende
ikke alle, som opdager at FHK eksisterer og udbyder kurser af høj kvalitet, i selskab med de
allerbedste kolleger :-).
Opfordring til at medlemmerne måske via Facebook eller andet udbreder kendskabet til FHK.

