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Referat stormøde 

 

Dato: Den 13. marts 2019 kl. 16.00 

Sted: Karina Blaabjerg, Sundsvej 6, 7430 Ikast 

 

Deltagere: Frank Kastbjerg Pedersen, Marianne Grønn Prior, Marie Raundal, Anders Kragh, Karina 

 Blaabjerg, Niels Guss Andersen, Lena Kristensen, Freja Broe Hjerpe, Ivar Ulrich, Peter Busk, 

 Lisette Møller Christensen, Niels Tellerup, Johanne Hvid og Ditte Heidemann Nielsen. 

 

1. Velkomst 

2. Indlæg Virbac 

3. Orientering fra bestyrelsen: 

 

Frank bød Christina Nielsen og Niels Guss Andersen velkommen i samarbejdet. De er begge trådt ind efter 

sidste stormøde. Han bød ligeledes Lenas barselsvikar Freja Broe Hjerpe velkommen. 

Niels er bosiddende i Ry, så vi skal have diskuteret, hvordan vagtbesøgene fordeles. 

 

Frank havde nedenstående rettelse til referatet fra sidste stormøde: 

Det blev besluttet at bibeholde kravet om 6 kursusdage om året eller som minimum i gennemsnit over 2-3 

år. Det skal dog endeligt besluttes på generalforsamlingen, så det kan skrives i IS-kontrakten, så der ikke 

fremadrettet opstår tvivl om retningslinjerne. Alle bedes overveje, hvad de mener om det inden da. 

 

Alle er tidligere blevet informeret om kendelsen i sagen mellem Jens Kristoffersen og Johanne Hvid fra 

konfliktrådet/bestyrelsen. Jens har efterfølgende sendt en indsigelse og har bedt om få taget kendelsen op 

på generalforsamlingen i maj, hvilket han jf. IS-kontrakten har ret til. 

 

Bestyrelsen har i dag haft møde med Morten Kristensen fra Nord Advertising. De har lavet vores profilfilm, 

som kan ses på vores hjemmeside.  Vi har forespurgt, om muligheden for at ændre i speaken, da den ikke 

er tidssvarende. Filmen kan fint bibeholdes. Det er muligt at ændre speaken mod et beløb på kr. 2.500,- 

 

Nord Advertising har dog foreslået, at vi forsøger at spørge sponsorerne igen, da det er 3 år siden, vi fik 

produceret filmen. Hvis det bliver lige så succesfyldt som sidste gang er der også penge til at lave noget 

andet marketingsmateriale. Han har foreslået nogle brochurer/brochuremapper, som kan indeholde 

basisviden om vores forening samt informere om vigtigheden af at bruge en dyrlæge, som også afholder 

vagt. Mappen kan bl.a. udleveres sammen med handelsattester, tilbageholdelsessedler mv. 
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Det blev besluttet at tage imod tilbuddet, om at forsøge at finde sponsorer igen og derved få mapperne 

lavet gratis. Det skal være mappen med folden, så der kan ilægges papir. Teksten vedr. vagtbesøg mv. fra 

vores hjemmeside skal bruges i mappen. 

 

Frank har haft kontakt med Rikke Buhl fra KU-Life vedr. et halvdags hands-on kursus omhandlende 

kardiologi. Rikke oplyste, at der arrangeres et lignende kursus til årsmødet. Vi besluttede dog at planlægge 

videre på kurset for os selv. 

Kurset skal arrangeres i DH regi. Frank hører Salfarm, om de kunne være interesserede i at være sponsor i 

lighed med sidste gang, hvor Casper Lindegaard var i Ansager. 

Ansager Hestehospital spørges, om kurset kan afholdes hos dem. 

 

3. Opfølgning på klientmøder 2019 og nye i 2020: 

Vi har kun fået positive tilbagemeldinger. 

Ivar stod stort set alene for planlægningen, hvilket var rigtigt flot. Stor tak til ham. 

Boeringer havde som tidligere sponseret kr. 50.000,- + moms og samtidigt stået for trykning af plakater. 

E-Vet, Eickemeyer og Caball Consulting havde alle 3 sponseret kr. 5.000,- + moms. 

De 3 små sponsorer burde nok give et større beløb, da de havde meget store fine stande. Det må vurderes 

til næste år. 

 

USB’en med reklame for alle praksis er igen blevet væk. Denne gang nåede den ikke med til Sabro. Frank 

ved at Charlotte Fersløv havde den med fra Skive til Skjern. Herefter er der ingen, der ved, hvad der er sket 

med den. 

Ditte mener, at de har kassen med overskydende t-shirts samt Roll Up stående og tjekker, om den kan være 

lagt ved en af dem. Vi skal fremadrettet have en ansvarlig for, at sagerne bliver viderebragt til næste møde. 

Vi aftalte, at alle sender deres side til Linette, som samler det og lægger det på hjemmesiden som en pdf fil. 

Vi har herved altid mulighed for at finde det igen og kan hurtigt lave rettelser, når vi skal bruge det igen. 

 

Økonomien hænger nogenlunde sammen i år. Arrangementet kom ud med et lille underskud på kr. 11.500,-

Der har været ca. 500 tilmeldte fordelt over de 3 aftener, så underskuddet er acceptabelt mod den gode 

eksponering. 

 

Ivar har sagt ja til et år mere og Marianne meldte sig frivilligt til at hjælpe. 

Der var enighed om, at tidspunktet på året for klientmøderne er fint. 

 

Vi skal have fundet et emne til næste år – Peter Busk foreslog rehabilitering. Måske Lise Charlotte Berg, 

som er professor på KU-Live kan være behjælpelig med at finde en foredragsholder, hvis vi vælger det 

emne. Alle bedes overveje nye emner og sende forslagene til Marianne og Ivar, så de har noget at arbejde 

med. 
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4. Den akutte patient: 

 

Vi planlægger at lave et kursus i den akutte patient i samarbejde med VetFamily og Stine Jacobsen, KU-

Sund. Vi foreslår, at kurset afholdes fredag/lørdag. 

Vi diskuterede, hvilke emner der er interessante/relevante for os. Alle var enige om, at genopfriskning af 

den akutte patient altid er relevant. 

Forslagene var: Forbinding akutte skader, støttende væsketerapi, neurologi, peritonitis, 

fødselskomplikationer mv. En mulighed kan også være at spørge hospitalerne, hvad vi bør lære. 

Vi skal huske, at vi ikke skal opnå hospitalsniveau. Vi kan sagtens selv gøre noget ude i praksis og behøver 

ikke altid som det første at sende hesten på hospital. 

 

Marie er blevet kontaktet af VetFamily vedr. telefonmøde omhandlende kommende kursusaktivitet, så hun 

og Frank arbejder videre med planlægning af kurset. Marie deltager i telefonmøde med VetFamily den 28. 

marts 2019. 

 

Johanne udtrykker lidt bekymring for kursusaktiviteten med VetFamily, hvis det betyder, at der ikke bliver 

arrangeret så meget i DH-regi. VetFamily har imidlertid sagt, at også ikke tilmeldte praksis er velkomne til 

kurserne – evt. mod mindre merbetaling.  

 

5. Cases: 

 

• Ditte Heidemann Nielsen: Savage Attack 

 

• Frank Kastbjerg Pedersen: tandpatient 

Franks indlæg udløste en diskussion vedr. brug af spekulum ved handelsundersøgelser. Man skal 

for at sikre sig selv skrive på handelsattesten, hvis hesten ikke er undersøgt i munden med 

spekulum, da klienten derved ikke har mulighed for at komme tilbage, hvis der efterfølgende opstår 

tandproblemer, som i Franks tilfælde. 

 

6. Skabeloner: 

Lena og Rikke og Gitte fra HS Hestepraksis sidder i udvalget for udvikling af diverse skabeloner. 

De er ikke rigtigt kommet videre siden de fremviste tandkortet ved sidste stormøde i oktober ’18. 

Lena tager fat på Rikke og Gitte, så der bliver fulgt op på det. Frank og Camilla har også meldt sig på banen 

ved sidste møde. Der skal gerne være nyt at fremvise til mødet i maj. 

 

7. Vagtindtjening: 

 

Vi har tilbage i 2013 lavet en undersøgelse på indtjening pr. praksis i vagten. Vi har på et tidligere møde 

besluttet at lave samme undersøgelse igen. Det var meningen, at alle praksis skulle melde tilbage med tal 

fra de sidste 2 kvartaler i 2018. Det er vist gået i glemmebogen for alle. 
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Vi diskuterede som følge af det, behovet for undersøgelsen. Hvad vil vi bruge det til? Vil vi bruge tid på det, 

hvis vi alligevel ikke vil ændre noget. Peter Busk har tidligere lavet beregninger for ham selv og der er i de 

fleste måneder balance i tallene i forhold til rådighedsbeløb og vagtindtjening. 

Vi kører vel vagt for at servicere egne klienter. Det er oftest eksterne klienter, som giver problemer. 

Man tjener helt sikkert ikke mange penge i vagten, men man bør vel se egne vagter, som en mulighed for 

med god samvittighed at holde fri på andre tidspunkter. 

 

Johanne og Ditte foreslår, at vi ser på vagtgrænserne igen. De mener begge, at 2 dyrlæger kan dække 

vagten mod de 3 vi kører med nu. Det er der ikke helt enighed om. Anders er bl.a. nervøs for, at det vil 

være negativt for vores image, hvis der altid går 3-4 timer inden vi kan nå ud til et besøg i vagten. 

 

Sara Mikkelsen har tidligere fremsat samme synspunkt og lavet en oversigt over muligheden for 2 

vagtbærende dyrlæger af gangen. (Linette kan sende den videre til udvalget) 

 

Der blev nedsat et udvalg til at kigge på vagtkortet, da den sydligere grænse skal flyttes efter at Niels Guss 

Andersen er kommet med. De kigger samtidigt på behovet for antal dyrlæger på vagt og om grænserne 

generelt kan ændres. Anders, Niels T og Johanne blev valgt til udvalget. De sender mail rundt for at 

indhente relevante oplysninger til undersøgelsen. 

 

Der blev ved samme lejlighed nævnt, at det er dejligt, når visitator gør opmærksom på kontantbetaling 

samt beredskabshonorar for udefra kommende klienter allerede ved første kontakt med klienten.  

Niels har dog hørt, at flere klienter synes, vi stiller for mange spørgsmål inden vi kan sende en dyrlæge af 

sted. Det er også forståeligt, hvis man står med en meget akut patient, at man er lidt utålmodig. Her skal vi 

måske blive bedre til, at få sendt en dyrlæge af sted mod klienten og eventuel efterfølgende ringe op for at 

få de resterende oplysninger eller at udkørende selv tager i mod oplysningerne, når de kommer frem. Det 

må overvejes fra gang til gang, hvor akut et besøg er.  

 

8. Eventuelt: 

 

Vi opfordrer igen til fælles kursus arrangementer. 

Det kan meldes ind til Anders, hvad man deltager på i udlandet, så man evt. kan deltage sammen. 

Anders vil også forsøge at sende forslag til kurser til Linette, så vi kan lægge det på hjemmesiden. Der 

kommer mere info herom, når vi har det i gang. 

 

 

Dato for generalforsamling/stormøde onsdag den 22. maj 2019 

 

 

 

 


