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Referat stormøde 

 

Dato: Den 22. maj 2019 kl. 16.00 

Sted Hotel Medi, Rådhusstræde 8, 7430 Ikast 

 

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

 Søren Kirchhoff, Peter Fog, Niels Tellerup, Jens Kristoffersen, Liselotte Larsen, Rikke 

 Fletcher, Karina Blaabjerg, Niels Guss Andersen, Ole Sonne, Johanne Hvid, Lisette 

 Møller Christensen, Ivar Ulrich, Gitte Baunbæk, Christina Hovgård, Lena Kristensen, 

 Christina Nielsen. 

Sekretær: Linette Østergaard 

 

1. Velkomst og kaffe 

2. Fotosession, fotograf fra NordAdvertising: 

 a. Enkeltbilleder af hver dyrlæge 

 b. Gruppebillede, Danske Hestedyrlæger (til brug i folder) 

 

3. Orientering fra bestyrelsen. 

Frank præsenterede igen vores nye medlemmer af DH. Christina Nielsen kører vagt i sydvest, Niels 

Guss Andersen i øst og Camilla Hensgen, som på nuværende tidspunkt er på barsel, kører i 

Nordvest. De blev opfordret til at tjekke vores interne telefonliste, om alle telefonnumre er på 

listen. Vi vil gerne have et privatnummer på, så der er mulighed for, at komme i kontakte udenfor 

almindelig arbejdstid. Ændringer sendes til Linette. 

 

Gitte Baunbæk har ændret praksisnavn og har flyttet praksisadresse. Hun hedder nu Sydjysk 

Hestepraksis og er bosiddende i Sjølund syd for Kolding. 

Vagtgrænserne har ændret sig lidt, siden Camilla er kommet med i nordvest kredsen. Frank sender 

ændringerne til Linette, som forsøger at ændre vagtkortene. 

Jens Kristoffersen er pr. 31. marts 2019 udtrådt af vagtkørslen i øst. 
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 4. Kendelse i sagen Johanne Hvid vs. Jens Kristoffersen: 

Jens har bedt os flytte punktet til under generalforsamlingen, men da vores nuværende regler 

vedr. indbringelse af kendelser fra konfliktrådet/bestyrelsen ikke er konkrete nok i forhold til 

dagsorden til generalforsamlingen, så har vi meddelt Jens, at vi kører efter udsendte dagsorden. 

 

Jens fastholder, at han gerne vil have indsigelsen med på generalforsamlingen, da alle medlemmer 

så har mulighed for at gøre indsigelser mod kendelsen. Han klager samtidig over, at den ikke er 

med på generalforsamlingen, da han mener, han har indsendt sin klage rettidigt. 

Der var blandt medlemmerne flertal for, at sagen kommer med på generalforsamlingen under 

indkomne forslag. Konklusionen blev derfor, at punktet flyttes til generalforsamlingen. 

 

Vi valgte herefter at flytte punkt 7. cases på stormødet hertil, da de kunne nås inden middagen og 

generalforsamlingen dermed starter efter middagen. 

 

Case v. Niels Tellerup  

Case v. Søren Kirchhoff 

 

Begge cases lægges på hjemmesiden under dagens møde. 

 

5. Middag 

6. Generalforsamling: 

 

 a. Valg af dirigent: 

 Frank foreslog Anders Kragh, hvilket blev godkendt. Anders kunne konstatere, at der var 

 indkaldt til generalforsamlingen rettidigt og at dagsordenen er udsendt i tide. 

 

 b. Formandens beretning: 

• Vi er efterhånden en ret moden forening. Vi består på nuværende tidspunkt af 19 

 hestepraksis, med i alt 28 tilknyttede dyrlæger. Vi er siden sidste generalforsamling 

vokset med 3 nye medlemmer og dækker også et større geografisk område omkring 

Thy.  

  

• Hans Schougaard er fortsat passivt medlem, hvor han kan deltage i møder, men  

 ingen stemmeret har. 

 



 
 

3 
 

• Vi har afholdt en vellykket 10 års jubilæumsfest på Skarrildhus i september sidste år. 

Frank havde taget et gruppebillede, men hans memory card har desværre svigtet, så 

billedet er gået tabt. Det beklagede han naturligvis.  

 

• Vi er blevet bedre til at lave fælles vidensdeling ved bl.a. at have cases og journalclub 

på stormøderne, faglige møder, fællesrejse(r) til udenlandske kurser og samarbejde 

omkring skemaer m.m. Praktiske workshops omkring f.eks. kiropraktik har vi talt om, 

men er endnu ikke kommet i gang med det. Det er også aftalt, at Jon Vedding Nielsen 

fra Ansager Hestehospital har et indlæg med på næste stormøde omhandlende 

røntgen. 

 

• Der har i år været en henvendelse fra Klaus Rønn-Landbo fra den gamle nordkreds, 

som har spurgt om muligheden for et vagtsamarbejde med os. De har dog ikke 

ønsket at være medlem af DH, hvilket er sat som en betingelse for et 

vagtsamarbejde, så det lader det sig ikke gøre. 

 

• Vi har lavet aftale med Nordadvertising vedr. opdatering af speaken på filmen på 

vores hjemmeside. I stedet for, at der bliver nævnt et bestemt antal deltagende 

hestepraksis bliver det ændret til et samarbejde mellem flere hestepraksis. Det er 

valgt, da antallet af hestedyrlæger og praksis har ændret sig siden, filmen blev lavet 

og naturligvis kan ændre sig igen. De har samlet annonce kroner ind igen, så der er 

blevet penge til en fotograf samt 2500 reklame foldere, som produceres uden 

omkostninger for os. Der bliver ca. 130 foldere til hver praksis. Frank fremviste 

forslaget til folderen. Han synes, billedet af hesten skal være bedre og opfordrer alle 

til at finde bedre egnede billeder. Har man forslag sendes de til Frank. Søren foreslår 

samtidigt, at vores vagttelefonnummer kommer på folderen. Det har vi tidligere 

fravalgt, men valgte at stemme om det igen. Flertallet ønsker nummeret med, så det 

blev vedtaget. 

  Jens foreslår, at der lægges anbefalinger i folderen, men de kan hurtigt blive  

  forældede, så der var enighed om, at det vil være bedre med et link til hjemmesiden, 

  hvor vi kan lægge anbefalinger op. Vi kan hver især lægge det i folderen, vi finder 

  aktuelt. 

  Frank spurgte samtidig, om der kunne være stemning for at bestille flere foldere end 

  de 2500. Vi skal nu, hvor trykkeriet er i gang betale kr. 1,- pr. ekstra folder. Prisen for 

  folderen ved senere bestilling bliver kr. 3,- pr. stk. 

  Vi lavede igen en afstemning, som blev 8 for, 7 i mod og resten blanke. 

  Vi bestiller 2500 ekstra. 
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• 8 praksis har i det forgangne år tilsluttet sig VetFamily (VF), som tilbød en samlet 

tilmelding mod lavere indmeldelsesgebyrer. Her er mulighed for Aniplan samt 

rabatter ved bl.a. Kruuse. De har også et inkassofirma tilknyttet med favorable vilkår.  

Frank pointerede, at den bekymring, nogle DH-dyrlæger har, for at VF skal blive det 

nye centrum for de DH-dyrlæger, der også er medlem af VF, efter hans mening er 

grundløs. VF har lovet DH gode, relevante og billige hestedyrlægekurser. Vi er nu 

spændt på at se, om VF kan levere det. I første omgang er kurset ”Den akutte 

patient” lavet i samarbejde med VF. 

  

 Formandens beretning blev efterfølgende godkendt. 

 

 c. Godkendelse af regnskab: 

 Regnskabet blev delt ud og gennemgået af Linette. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

 Vi kom ud med et lille overskud i år, da Boehringer Ingelheim ønskede at få faktureret deres 

 sponsorat til ”klientmøder 2019” i 2018. 

 Husk at DH’s regnskab også skal med i eget regnskab. 

 

 d. Fastsættelse af aflønningstakster for internt arbejde 

 Af takster for internt arbejde har vi for nuværende kun 2500,- pr. måned til formanden, 

 sekretærhonorar samt KM penge. Der var ingen forslag om ændringer hertil. 

 

 e. Fastsættelse af indskud for nye medlemmer: 

 Indskuddet for nye medlemmer er kr. 40.000,-. Beløbet kan betales over 4 år med kr. 

 10.000,- pr. år. Der var ingen forslag om ændringer hertil. 

 

 f. Indkomne forslag 

 Jens Kristoffersens indsigelse mod kendelsen fra konfliktrådet/bestyrelsen behandles her 

 efter følgende plan: 1) bestyrelsens præsentation af sagsfremstilling og kendelse, 2) 

 indsigelse mod kendelsen v/ Jens Kristoffersen, 3) bestyrelsens respons på kritikken, 4) åben 

 diskussion. 

  

 Pkt. 1 Frank redegjorde for principperne i konflikthåndteringen iht. DH’s vedtægter og 

 forklarede bestyrelsens valg af fremgangsmåde. En enig bestyrelse står bag kendelsen. 

 Marianne læste derefter sagsfremstillingen samt kendelsen op. 
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 Pkt. 2 Indsigelse v/ Jens Kristoffersen. Jens mener, at der ikke er taget hensyn til 

 begge parters oplysninger, og han finder, at der er væsentlige fejl i sagsbehandlingen. Han 

 ville som udgangspunkt gerne have diskuteret kendelsen med bestyrelsen, hvilket blev 

 nægtet fra bestyrelsens side. Han blev dengang opfordret til at indsende klage til 

 generalforsamlingen, hvilket han straks gjorde. Han forstår derfor heller ikke, hvorfor sagen 

 ikke naturligt, var med på dagsordenen. 

 Jens fortæller, at det ikke er hans hensigt at diskutere selve sagen, men han vil gerne have 

 procedurerne gennemgået, da han som sagt føler sig fejlbehandlet. 

 Jens gennemgik sagen med sine slides og hans mening om, hvorfor han finder, at

 sagsfremstillingen og kendelsen er grebet forkert an. Han mener, at proceduren for 

 indbringelse af sager til konfliktrådet bør ændres. 

 Jens påpeger, at han ikke finder det kollegialt, at Johanne beder om dokumentation for at 

 Jens er daglig dyrlæge for klienten.  

  

 Pkt 3 Respons fra bestyrelsen v/ formanden. Frank fremfører indledningsvis, at Jens efter 

 hans vurdering i høj grad diskuterer sagens indhold og ikke kun procedure, som Jens ellers 

 indledte med at sige, at han ville gøre. Derefter gennemgår Frank hver af de 5 punkter i 

 indsigelsen og begrunder, hvorfor indsigelserne efter hans opfattelse er uberettigede, og 

 hvorfor bestyrelsen fastholder sin kendelse.  

 

 Jens kommer derefter med sit svar hertil, og der kommer en diskussion mellem primært Jens 

 og Frank herom 

   

 Åben diskussion omkring sagen: 

 

 Christina synes, at det kan være helt okay at bede om en journal som dokumentation, fordi 

 mange bruger os til forskellige ting, men måske netop ikke til at vaccinere hesten. Det er 

 derfor ofte ikke muligt at tjekke daglig dyrlæge ved at tjekke passet. 

 

 Ivar finder det beklageligt, at det er kommet så vidt. Han mener, at bestyrelsens svar er ok, 

 da man ikke har kunnet tage stilling til de andre forhold, som er påpeget. Der er svaret på 

 det, som er i strid med vores kollegiale retningslinjer.   

  

 Johanne beklager, at sagen er kommet hertil. Hun fortæller, at hun flere gange spurgte ind til 

 daglig dyrlæge. Her blev hver gang svaret, at det var Claus Markmand, som kommer i stalden 

 og som er daglig dyrlæge. Hun sender derfor en faktura med beredskabshonorar, som det 
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 står foreskrevet i vores regler. Jens bliver efterfølgende kontaktet af klientens mor vedr. 

  

 

 honoraret og tilbagebetaler honoraret til klienten i stedet for, som jf. pkt. 4, 3 i De Kollegiale 

 Retningslinjer, at bede klienten tage direkte kontakt til Johanne for at løse problemet. Det 

 første Johanne hører til ”klagen” er, at Jens beder hende overføre beredskabshonoraret til 

 ham, da han har overført beløbet til klienten. Hans begrundelse er, at han er daglig dyrlæge. 

 Det beder Johanne om dokumentation for, da hun føler, at hun var meget grundig i forhold 

 til at spørge ind til daglig dyrlæge. Flere års interne uoverensstemmelser mellem hende og 

 Jens, fik nok bægeret til at flyde over. Hun fortryder nu, at hun indgav klagen til 

 konfliktrådet, da sagen ikke får en ende, når Jens bliver ved med at kommentere på sagen. 

 Det har ikke været hendes hensigt at bebyrde konfliktrådet/bestyrelsen i det omfang, som 

 sagen har udviklet sig til.  

  

 Peter Fog foreslår, at vi skal kigge på De Kollegiale Retningslinjer og få dem rettet til, så vi 

 ikke kommer til at stå i en lignende situation igen. 

 

 Vi har det allerede med, som et punkt på generalforsamlingens dagsorden. 

 

 Bestyrelsen opfordrer til, at man gør mere for at undgå disse sager i konfliktrådet, bl.a. ved 

 at man bliver bedre til at løse dem internt i en vagtkreds. Rigtig mange, i forvejen travle 

 mennesker, bruger meget tid på en sådan sag. 

 

 Liselotte opfordrer til afstemning, da vi allerede har brugt rigtigt meget tid på at diskutere 

 denne sag. Jens behøver ingen afstemning, da hans formål var at få kigget på procedurerne 

 ved konflikthåndtering, da han mener, at sagen har været grebet helt forkert an. Det var ved 

 at slutte her, men Frank insisterede på, at få lavet en afstemning om, hvorvidt kendelsen 

 kunne godkendes eller om den blev afvist. 

 

 Det blev vedtaget at lave en afstemning for at afslutte diskussionen. 

 Der blev afholdt hemmelig afstemning, om man kunne godkende kendelsen fra bestyrelsen. 

 Resultatet blev: 14 godkendte, 1 afvist og 2 blanke. Camilla Hensgen var ikke til stede og 

 kunne derfor ikke stemme, og Jens forlod generalforsamlingen før afstemningen var færdig.  

  

 g. Valg (Sekretær og formand er ikke på valg) 

 

  i.  Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år) 
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  Marianne og Marie er begge på valg, som bestyrelsesmedlemmer. De tager begge i 

  mod genvalg. Der var ingen andre forslag, så de blev genvalgt. 

   

 

  Søren og Anders er begge suppleanter og de tager også i begge imod genvalg. Heller 

  ingen frivillige eller forslag her, så de blev også begge genvalgt. 

   

  ii. Valg af regnskabskontrollører 

  Ditte og Karina har varetaget opgaven i år. Karina melder sig klar igen og Søren  

  mente også, at Ditte var ok med opgaven. De blev begge genvalgt. 

  

 h. Revision af Interessentskabskontrakten. Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag vedr.: 

 

  i.  Efteruddannelseskravet (§10.13 & 10.14). Hvilken konsekvens skal manglende 

      efterlevelse have?  

 

  10.13:Det er ligeledes et krav, at interessenternes hjemmepraksis sikrer, at alle  

  hestedyrlæger, der stilles til rådighed for Interessentskabet, deltager i et antal  

  hestedyrlægekursusdage pr. år i henhold til aftale mellem Dyrlægevirksomhedernes 

  Arbejdsgiverforening (DA) og Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO), således at der 

  sikres, at kvaliteten af det faglige niveau hos Interessentskabets hestedyrlæger til 

  stadighed er højt. 

  10.14: Alle hestedyrlæger, der stilles til rådighed for Interessentskabet, skal hvert år 

  inden den 1. januar indsende dokumentation til bestyrelsen for afholdt  

  efteruddannelse i det foregående kalenderår. 

   

  Bestyrelsen har diskuteret, hvorvidt der skal være en konsekvens. Det er der enighed 

  om, at der skal være. Det må være i alles interesse, at opretholde en vis standard. 

  Bestyrelsen foreslår, at der lige som ved tvister kan gives påtaler mv. Det kunne være 

  en påtale det første år, en næse det andet år og tredje år være en bod på kr. 10.000,- 

  

  Ivar foreslår, at det skal være en påtale hvert år, hvis man ikke overholder kravene og 

  bliver det for mange påtaler, kan det diskuteres på en generalforsamling, hvorvidt 

  medlemmerne kan godkende den manglende efteruddannelse. 

   

  Flere spørgsmål om godkendelse af efteruddannelse meldte sig. Der kan være mange 

  faktorer som gør, at man ikke har mulighed for at efteruddanne sig i en periode.  
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  Skal fagdyrlæger automatisk være godkendt? 

 

   

        

  Da vi ikke umiddelbart kom til enighed om eventuelle sanktioner, blev vi enige om at 

  gemme beslutningen til næste generalforsamling, da vi tidmæssigt allerede var langt 

  bagud. 

  

  ii. Vagtfrihed ifm. længerevarende sygdom (§10) 

 

  §10.11.3 stk. 2: Længerevarende sygdom: En interessent, der har været interessent i 

  Interessentskabet i mindst 1 år, kan bevilliges vagtfrihed i op til 6 måneder. Perioden 

  kan forlænges af bestyrelsen med 3 måneder. Lægeerklæring skal altid forevises 

  bestyrelsen.  Vagtfrihed i forbindelse med længere varende sygdom kan maximalt 

  bevilliges en  interessent 3 gange i en vilkårlig 10 års periode. 

  Bestyrelsens forslag til ændring: 

  Længerevarende sygdom: En interessent, der har været interessent i  

  Interessentskabet i mindst 1 år, kan bevilges vagtfrihed i op til 6 måneder af  

  bestyrelsen efter samråd med den aktuelle vagtkreds. Perioden kan forlænges af 

  bestyrelsen i samråd med den aktuelle vagtkreds med 3 måneder ad gangen.  

  Lægeerklæring skal altid forevises bestyrelsen. Vagtfrihed i forbindelse med længere 

  varende sygdom kan maximalt bevilliges en interessent 3 gange i en vilkårlig 10 års 

  periode. En periode med længerevarende sygdom omfatter såvel grundperioden (6 

  måneder) som evt. forlængelser. Interessenten kan i den vagtfri periode ikke vælge 

  at passe sine daglige besøg, med mindre vagtkollegerne er indforstået med dette. 

  Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

  iii. Tvister (§21) 

  § 21.2.1: De involverede kolleger tager personlig kontakt og forsøger her at afdække 

  og lukke konflikten. 

  Foreslås ændret til: 

  De involverede kolleger tager personlig kontakt og forsøger her at afdække og lukke 

  konflikten. Såfremt problemet ikke kan løses personligt, skal sagen forsøges bilagt 

  ved et møde internt i vagtkredsen, hvor alle vagtkredsens medlemmer skal deltage.  
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 Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

  

 §21.2.2: Kollegaer kan indbringe uenigheder til bestyrelsen, som overgiver sagen til 

 det kollegiale konfliktråd. Det kollegiale konfliktråd behandler sagen i henhold til De 

 Kollegiale Retningslinjer. 

 Foreslås ændret til: 

 Kollegaer kan indbringe uenigheder til bestyrelsen, som overgiver sagen til det 

 kollegiale konfliktråd. Bestyrelsen udarbejder en sagsfremstilling med specifikke 

 spørgsmål, som skal besvares af konfliktrådet på baggrund af bilagene fra sagens 

 parter. Sagsfremstilling, spørgsmål til konfliktrådet og bilag skal godkendes skriftligt 

 af sagens parter. Derefter behandler konfliktrådet sagen i henhold til de kollegiale 

 retningslinjer samt IS kontrakten.  

  

 Peter Fog mener, at ovennævnte bør indskrives i De Kollegiale Retningslinjer i stedet. 

 Han foreslår, at der skrives, at en konflikthåndtering i DH følger den til en hver tid 

 gældende forretningsorden for området. Man har dermed mulighed for at ændre 

 teksten uden at skulle ændre interessentskabskontrakten. 

  

 Bestyrelsen ønskede afstemning af den foreslåede ændring i IS-Kontrakten. 

  

 Afstemning: 12 stemte for, resten blanke og dermed vedtaget ændring i IS-

 kontrakten.  

 

 §21.2.4: En interessent, der er part i kendelsen, kan indbringe kendelsen på en  

 Generalforsamling. 

  

 Foreslås ændret til: 

 21.2.4: En interessent, der er part i kendelsen, kan indbringe kendelsen på en 

 generalforsamling med henblik på at få kendelsen afprøvet. 

 Bestyrelsen foreslår ligeledes endnu et punkt til generalforsamlingens dagsorden, så 

 der ikke er tvivl om, hvor en evt. afprøvning af en kendelse kan foretages. 
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 Punktet kommer til at hedde: Behandling af indsigelser mod kendelser og bliver sat 

 på dagsordenen lige efter indkomne forslag. 

 

 Afstemning: Blev enstemmigt vedtaget. 

 i. Revision af de Kollegiale Retningslinjer:    

 Bestyrelsen fremsætter tilføjelser af punkter under pkt. 3: 

 i.  Forbud mod at kræve vederlag for vagtbytte: 

 Ved behov for vagtbytte, aftales dette internt i en vagtkreds og er ikke bestyrelsen 

 vedkommende. Ved vagtbytte mellem vagtbærende dyrlæger kan man ikke kræve 

 økonomisk vederlag. 

 

 Blev enstemmigt vedtaget. 

 

 ii. Forslag: 

 En vagtbærende dyrlæge skal køre i den kreds, hvor vedkommende har 

 bopæl, uanset at dyrlægen tilhører en praksis fra en anden kreds. Alternativt 

 forpligter dyrlægen sig til at opholde sig i vagtkredsen under afholdelse af vagt. 

 Afstemning: 12 for og 2 i mod, resten blanke 

 Medlemmer i konfliktrådet for nuværende er: 

 Sydvest: Karina Blaabjerg 
 Øst: Ole Sonne 
 Nordvest: Lisette Møller Christensen 
 Bestyrelsesrepræsentant: Marianne Grønn Prior. 
 
 Fremtidigt udvalg blev: 
 
 Sydvest: Karina Blaabjerg 
 Øst: Ditte Heidemann Nielsen 
 Nordvest: Ivar Ulrich 
 Bestyrelsesrepræsentant igen Marianne Grønn Prior. 

 

8. Erfaringer fra samarbejdet med VetFamily: 

Frank informerede om kursus den 20-21/9, hvor der forventes udsendt indbydelse snarest. 

Vi gemte emnet til næste stormøde igen pga. tidspres. 
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9. Status på verserende sager: 

  

 a. Skemaer 

 Vi gennemgik ikke skemaerne pga. tidspres. De bliver sendt rundt efterfølgende. 

 

  

 b. kurser: 

 Den akutte patient, den 20-21/9 på KU-Sund. Arrangeret i samarbejde med VetFamily. 

 Alle kan deltage. 

 

 Kardiologikursus med professor Rikke Buhl den 21/11 på Ansager Hestehospital. Henvis 

 gerne cases til Ansager.  

  

 c. Klientmøder: 

 Ivar har talt med Boehringer Ingelheim. De vil gerne være sponsorer igen. 

 Der har været talt om emnet rehab. Gorm Carlsen foreslog en i Tyskland, men vi blev enige

 om, at det skal være en dansktalende til klientmøderne. Vi spørger, om Gorm evt. selv kan 

 være foredragsholder.  

 Ivar har måske en kontakt i Nordjylland, som har en rehab afdeling i Sverige. 

 Peter Fog forslog ellers Lise Berg. 

 Ivar og Marianne arbejder videre på planlægning af klientmøder.  

  

 10. Eventuelt: 

 Husk at informere hinanden ifm. herpesvirus. Vigtigt at skrive rundt, hvis der bliver lukket 

 stalde mv. Marie informerede om situationen i Holstebro. 


