
Referat af ordinær generalforsamling d. 14. juli 2018

Dyrenes Frie Farm
Hesselagergårdsvej 7
5874 Hesselager

Deltagere: Kirsten Van Deurs, Kasper Jansen, Camilla Kærslund

1. Valg af dirigent

Kasper Jansen

2. Valg af referent

Camilla Kærslund

3. Bestyrelsens beretning

I det forgangne år er der både kommet nye medlemmer til: Først de to 
gedepiger i august og senere Otto i oktober, og vi har måttet sige farvel til lille 
Svend efter fem måneders sygdom.

Vi er blevet Cittaslow-certificeret, hvilket vi er meget stolte af.

Vi har deltaget ved landets første dyrerettighedsmarch i Århus, og vi glæder os
til at deltage i den internationale march i København d. 1. september.

Vi har fået flere betalende medlemmer og er nu oppe på 39.

Vi har modtaget nogle smukke donationer både i form af pengegaver og som 
donerede gaver, som folk kunne byde på, privat arrangerede konkurrencer 
osv. Tusind tak til alle!

Vi har haft rigtig mange besøg! Og det har været helt fantastisk. Vi har haft 
fuldt hus både ved besøgsdage og arbejdsweekender, og vi elsker det! Folk 
kommer fra hele landet. Bl.a. arrangerede Vegan Change en succesfuld 
arbejdsweekend hos os, hvor 20 skønne mennesker gjorde os selskab og gav 
en hjælpende hånd fra fredag til søndag.

Vi har været centrum for en masse aktiviteter, hvor der bl.a. er lavet 
optagelser til en musikvideo og til en dokumentarfilm.

Vi kom også med i en mediestorm, da vi i forbindelse med Det Fynske Dyrskue
forsøgte at få lov til at frikøbe nogle små klappegrise. Det lykkedes os ikke, og 
de blev alle aflivet.



Der venter os mange spændende ting i det kommende år. Alene i september 
får vi bl.a. besøg af en Cittaslow-turistbus, hvor 50 gæster kigger forbi. Der 
skal tages billeder til en kalender, og vi starter op med besøg af skoleklasser, 
hvor vi får besøg af en 5. klasse fra Odense.

Vi ønsker at nå mere internationalt ud, og det skal vi arbejde på. 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Regnskabet kan ikke godkendes. Vi har 600 kr. for meget i kassen, og det skal
tjekkes. Vi har aftalt med den nye kasserer, at hun tjekker op på det, så snart 
hun kommer i gang.

5. Fastlæggelse og godkendelse af kontingent for ”betalende 
medlemmer” jf. § 4.2

Vi fastholder nuværende kontingent på 300 kr. pr. år.

6. Fastlæggelse og godkendelse af det maksimale honorar til 
”omsorgspersonen” jf. § 7.6

Vi fastholder kr. 0 til omsorgspersonen.

7. Indkomne forslag

7.a Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til vedtægtsændring fra Kasper Jansen er godkendt.

8. Valg i henhold til § 6.1. Posten som kasserer er på valg. Bliver 
forslag(7a) vedtaget er der 1 bestyrelsespost på valg.

Kasper Jansen har valgt at fratræde posten som kasserer. Lisa Graversen 
stillede op til posten. Hun er valgt. Velkommen, Lisa!

Kasper Jansen stillede op til posten som menigt bestyrelsesmedlem, og han 
blev stemt ind på posten.

9. Evt.

Kasper Schramm-Hansen har valgt at tage en pause fra bestyrelsesposten i 
Dyrenes Frie Farm. Posten som forretningsudvikler står foreløbigt ubesat. Den 
vil evt. komme på valg ved en ekstraordinær generalforsamling i efteråret.


