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Referat stormøde  

Dato: Den 22. august 2019 kl. 16.00 

Sted: Dyrlægegruppen Frijsenborg, Finlandsvej 1, Hammel 

 

Deltagere: Frank Kastbjerg Pedersen, Søren Kirchhoff, Anders Kragh, Marianne Grønn Prior, Christina 

 Nielsen, Jon Vedding Nielsen, Niels Tellerup, Niels Guss Andersen, Johanne Hvid, Ditte 

 Heidemann Nielsen 

Sekretær: Linette Østergaard 

 

1. Velkomst og kaffe 

2. Orientering fra bestyrelsen: 

 

Frank måtte desværre starte med en trist meddelelse. Peter Fog står i den ulykkelige situation, at have 

mistet en søn i denne uge. Vi sender en blomst med kondolencer og varme tanker til ham og familien. 

 

Charlotte Meldgaard, dyrlæge i Silkeborg, har siden sidst forespurgt om betingelserne for medlemskab i 

DH. Frank har sendt hende kopi af IS-kontrakten og vores kollegiale retningslinjer. Hun har efterfølgende 

takket nej. Johanne kunne fortælle, at Charlotte havde valgt at lave aftale med Horsedoc, da der ingen 

økonomisk mellemværende er. Charlotte havde også nævnt, at hun fandt vores ekstra beredskabshonorar 

for voldsomt, men blev fortalt, at det er frivilligt, om man vil taksere det. Hun ville også gerne have 

mulighed for at kunne passe sin egen vagt, når det var muligt. Det kan også lade sig gøre i vores 

samarbejde, hvis der er enighed omkring det i den pågældende vagtkreds. 

 

”Reklamefolderen” fra Nordadvertising er leveret og blev delt rundt til alle deltagene på stormødet. Resten 

må få dem udleveret efterhånden eller tilsendt. Folderen oplyser om vores vagttelefonnummer, så det er 

blevet besluttet, at nummeret også skal fremgå på vores hjemmeside. 

Der blev på sidste møde taget personlige billeder ud over fællesbilledet til folderen. Billederne lægges også 

på hjemmesiden under ”Find din dyrlæge”. 

 

Søren/Ditte har hørt om en abonnementsordning, som andre dyrlæger benytter sig af, så udefrakommende 

klienter kan tilmelde sig og bruge os i vagten uden at betale ekstra beredskabshonorar. Ditte har sendt et 

link til ordningen, så man selv kan gå ind og nærlæse aftalen. Søren eller Ditte præsenterer 

abonnementsordningen mere udførligt på et senere stormøde. 
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Jens Kristoffersen har kontaktet Frijsenborg, da han gerne vil overgive sin praksis til dem. 

Det er diskuteret på bestyrelsesmødet og vi ser ingen problemer i det. Han vil gerne beholde sit CVR 

nummer, så han kan fortsætte med enkelte klienter. Han kan ligeledes køre som ekstern konsulent hos 

Frijsenborg i dagtimerne. Vi meddeler Jens, at han efterfølgende ikke kan køre vagter for DH. 

Jens bliver tilbudt passivt medlemskab på lige fod med Hans Schougaard. Søren informerer ham herom. 

 

Johanne fik herefter ordet, da hun ønsker at diskutere, hvordan DH generelt ser på behandling af heste 

under konkurrencer/stævner. 

Hun har været stævnedyrlæge ved et internationalt stævne, hvor hun undrer sig over, hvordan hestene 

undervejs bliver behandlet med diverse midler. 

Johanne har efterfølgende sendt et brev til Mette Uldahl for at høre Rideforbundets holdning til det. Hun 

har ikke fået et endeligt svar fra hende, da hun i første omgang kun skrev til Johanne, at det var hendes job 

at holde øje under stævnet. Det er netop, hvad hun har gjort og observerede flere, som fik behandling 

undervejs. Hun tog også en skraldespand med hjem for at kunne vurdere indholdet nærmere. Den 

indeholdt mange forskellige behandlingsmidler og sprøjter/kanyler, som kan bevise det sete. 

Hestene må gerne behandles til FEI stævner, men til andre stævner herhjemme siger lovgivningen, at man 

ikke må behandle hestene undervejs. 

Johanne har ligeledes skrevet til Kenneth fra SVH. Han mener, at der skal arbejdes videre med hendes 

observationer. 

 

Johanne føler ikke, at hun selv kommer videre med det og tror, at DH som en forening kan have større 

gennemslagskraft. Det blev aftalt, at Johanne i første omgang rykker Mette/Rideforbundet for svar. Hvis 

hun ingen tilbagemelding får, beder DH Rideforbundet om at tage stilling til spørgsmålet. Vi vil have 

retningslinjer for, hvad der kan accepteres ved danske stævner, så stævnedyrlægen kan forholde sig til, 

hvilke regler, der skal overholdes. 

 

Der blev foreslået at lave et læserbrev til Ridehesten med billeder fra Johannes oplevelser. Der var en 

blandet holdning til det, da enkelte var bange for, at vi selv kan være med til at skade sporten. Vi endte op 

med at nedsætte et udvalg til at lave et brev til Rideforbundet (cc SVH), hvis Johanne ikke selv får et 

endeligt svar. Udvalget består af Jon samt Ditte/Søren fra Frijsenborg. 

 

3. Røntgenindlæg v Jon Vedding Nielsen 

 

4. Status på medlemskab VetFamily 

 

Frijsenborg har god succes med aftalen. De har lavet 100 Aniplan aftaler på heste. 
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Marianne føler ikke, at hun får nye kunder via AniPlan, så hun ender op med, at give rabat til eksisterende 

klienter, hvilket ikke giver hende noget ekstra på bundlinjen. Frank har slet ingen tegnet endnu, da han 

synes teksten, som er påført aftalen, ikke passer til hans klienter. Teksten kan ifølge VetFamily ikke ændres. 

De lovede 25% rabat ved Kruuse, står heller ikke helt til måls med forventningerne. De har en top 100 liste 

på flest købte produkter, som udløser 25% rabat. Da der er flest smådyrspraksis i samarbejdet er varerne 

møntet til dem og kun få hesteprodukter til laveste pris. Der er ofte kun 10 – 15% rabat på produkterne, 

som købes.  

Det koster kr. 2500,- pr. praksis pr. måned at være medlem og de fleste finder det svært at opnå så store 

rabatter, at det kan betale sig at være med. 

 

De har heller ikke været særligt aktive på kursusdelen, så det må siges, at det generelt har været en 

skuffelse. Frank tager fat på Anette Bernth efter kurset i september for at høre, om det månedlige bidrag 

kan gøres billigere. Ellers må det forventes, at nogle melder sig ud. 

 

5. Kurser 

• KU-Sund: Den akutte patient 20 – 21/9. 

Det er et fint program og selvom der ikke har været det ønskede antal tilmeldinger, har VetFamily 

valgt at gennemføre kurset. Prisen for medlemmer er kr. 3.500,- og ikke medlemmer 4.500,-.  

Det er et fint program, som Frank fremviste på mødet. Vi skal være positive til kurset og få det 

bedste ud af det.  

Bestyrelsen foreslår, at der laves fælles spisning om aftenen. Hvis muligt på KU ellers må det være 

inde i byen. Marianne og Marie arrangerer spisningen og kommer også med forslag til eventuel 

overnatning, hvis man ikke allerede har fundet en mulighed. 

 

• Kardiologikursus i Ansager den 21/11 med Rikke Buhl.  

Rikke vil gerne starte tidligt, så hun kan nå hjem samme dag. Vi besluttede at starte kl. 13.00 indtil 

ca. 18.00. Der skal gerne være et par timers demo.  

Rikke har tidligere haft et lignende program på et fagdyrlægekursus. Vi foreslår hende at bruge det 

program. 

Eickemeyer vil gerne være sponsorer på kurset. De vil gerne være behjælpelige med 

kursusmateriale og få kurset bredt rundt, så vi kan få tilmeldinger udefra. De kan også have 

scannere med til kurset. 

Vi afslutter med fælles spisning (julefrokost) for alle kursusdeltagere. Prisen for kursus inkl. middag 

for udefrakommende blev besluttet til kr. 1.000,- + moms. 

Vi forsøger også selv at finde praksis omkring Gitte Baunbæk, som kan inviteres, da det 

forhåbentligt kan åbne op for nye medlemmer, så vi kan tilbyde hende en vagtkreds. 

ALLE kigger efter patienter til kurset. Vi skal gerne have 5-6 heste til dagen. 
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6. Skemaer: 

Der er ingen bestillinger på de nylavede skemaer. Der er både mulighed for at bestille med eget logo og DH 

logo. Der bliver også mulighed for at få en digital løsning, hvis man bestiller skemaerne. Linette sender mail 

rundt igen med priser. 

 

7. Oplæg fra vagtudvalget: 

 

Vagtudvalget består af Niels, Johanne og Anders. 

Udvalget blev nedsat, da det på et tidligere møde blev foreslået, at 2 dyrlæger dækker hele vores område i 

vagten, mod de 3 vi har pt. Udvalget er ikke enige om, hvordan det skal gribes an.   

Det foreløbige forslag er, at dele Jylland i øst og vest. 

 Vi har ikke så mange ture, som tidligere i vagterne og nogle vil hellere have noget at køre efter, når de har 

vagt. Fordelen er selvfølgelig, at alle får færre vagter, men man må forvente, at køre rigtigt langt og længe i 

vagten. 

 

Christina er bange for, at der bliver for lang ventetid i vagten. Hun har, inden hun blev medlem af DH ofte 

oplevet klienter ringe til hende, om hun kunne komme hurtigere ud til deres hest, end DH har kunnet 

tilbyde. 

Søren mener også, at vi skal passe på med at forringe vores vagtservice - det er trods alt det eneste produkt 

vi udbyder. 

Johanne føler weekenderne er de værste. Man er bundet til at være hjemme og har når weekenden er 

omme måske ingen ture/indtjening haft. 

Jon mener også kunsten må være, at der er noget at tjene i vagten specielt, hvis man har en assistent. Der 

skulle helst være nok arbejde til, at vedkommende kan holde fri dagen efter. Det udhuler også muligheden 

for at tjene penge i vagten, hvis man har mulighed for at køre egne vagter på vagtfrie dage. Der skal være 

enighed i vagtkredsen, om at det er muligt og det er pt. kun nordvest, som har den aftale. 

Marianne har ikke noget i mod at have vagt, vel vidende at hun kan holde fri med god samvittighed på 

andre tidspunkter. 

Ditte kører allerede nu langt i vagterne og oplever ikke kritik af det. Det er oftest ved ikke DH klienter, at 

der forventes hurtigere udkørsel. 

Frank indskyder også, at vi tidligere har aftalt at responstiden skal være max en time, så det kommer vi til at 

gå på kompromis med. 

 

Vi valgte at gå til afstemning, om udvalget skal arbejde videre med forslag om 2 vagtkredse: 

 

3 stemte for, 6 i mod og 1 blank 

 

Der må arbejdes videre på, at få flere praksis med i øst, så de kan få en bedre vagtfordeling. 

 

En anden mulighed, som udvalget også har diskuteret er, at køre døgnvagt, så en praksis i hver vagtkreds 

tager alle akutturene. Det bliver derved nemmere for andre dyrlæger at planlægge større opgaver, kurser  
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mv. Det er nok svært at praktisere i de små vagtkredse, da der skal være noget at køre efter, hvis man 

sætter hele dagen af til det, men det vil bestemt give noget frihed i en stor vagtkreds. 

Vest har allerede en facebookgruppe, hvor de forsøger at hjælpe hinanden med akutture. 

Øst er også gode til at hjælpe hinanden med akutpatienter, men det kunne måske være godt at få 

struktureret i stedet for de løse aftaler. 

 

Afstemning: 4 for, 2 i mod og resten blanke 

 

Vi besluttede, at hver enkelt vagtkreds må afgøre, om det er noget, de vil gøre brug af. 

 

8. Klientmøder: 

 

Marianne og Ivar er i gang 

Vi skal i stedet for USB stick med ”reklame” fra alle praksis have lavet en fil, som kan ligge hos Linette og 

eventuelt på hjemmesiden. USB’en formår, at forsvinde hver gang. 

Linette sørger for, at sende filen ud, så alle har mulighed for at finde den til møderne. 

 

9. Efteruddannelse: 

 

Vi kom på sidste møde ikke frem til en beslutning om, hvad sanktionen skal være for ikke at overholde de 

kursusdage, som man iht. Interessentkontrakten har forpligtet sig til. Tiden var igen løbet fra os, så vi nåede 

ikke, at diskutere det nærmere. 

Bestyrelsen har dog et nyt forslag til sanktion, da man ikke mener, at der er nogle undskyldninger for ikke at 

overholde kravet. Forslaget er kr. 500,- pr. manglende kursusdag over 3 år. Det er ikke nogen stor straf, når 

man tænker på, hvad det koster at komme på kursus og ingen indtjening har den pågældende dag. 

Tænk stadig over det – vi tager punktet med igen på et kommende stormøde. 

 

10. Eventuelt 

Frank opfordrer igen til cases og journal club. 

Vi har dog ingen case den 21/11 i Ansager. 

 

Johanne vil gerne tage en case med vedr. hendes oplevelser som stævnedyrlæge. 

 

Ditte og Frank arrangerer et  til at få gang i workshops igen. 

 


