JUBILæUM

Forening til stor gavn
Danske Dyrlægers Forsikringsforening under Codan/SEB Pension
har eksisteret i 25 år og virket til stor gavn for mange dyrlæger og
deres familier
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Der er langt mellem møderne i Forsikringsforeningen. Faktisk er det kun en gang om
året, at foreningens medlemmer og bestyrelse sætter hinanden stævne, og det sker
på den årlige generalforsamling. Her er et
af højdepunkterne at gøre status på året,
der gik, hvilket bl.a. inkluderer en tilstandsanalyse af antal støttekroner, der er
bevilliget i løbet af året samt til hvad og
med hvilket formål.
Og det er foreningens fornemste formål
– at yde støtte til dette og hint enten i et
socialt øjemed eller til almennyttige dyrlægefaglige formål som forskningen, der
er til gavn for hele den danske dyrlægestand.
Bestyrelsesmedlem i Forsikringsforeningen Jytte Tønnesen fortæller, at der bevilliges alt fra ganske små beløb som 1.000
kr. til fx studiestart til 40.000 kroner til sociale formål.
Alle medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening, der har tegnet en kollektiv
forsikring under Codan /SEB pension, er
også automatisk medlemmer af Danske
Dyrlægers Forsikringsforening. Både medlemmer og medlemmers familier kan opnå
støtte – og det være sig både børn og ægtefæller af nulevende og afdøde dyrlæger.

bjerg, der er kasserer samt en suppleant og
Jørgen Madsen, der er foreningens revisor.
- Vi mødes en gang om året til generalforsamlingen – ellers er det telefonmøder
og mailkorrespondance mellem møderne
for at begrænse de administrative omkostninger, når der er ansøgninger, der skal
gennemgås.

Standhaftig indsats
- Flere af foreningens bestyrelsesmedlemmer har siddet i bestyrelsen i lige så mange
år, som foreningen har eksisteret. I år er
det et kvart århundrede, og det skal festligholdes, siger Jytte Tønnesen, der selv er
det yngste skud på stammen, idet hun kun
har været med i bestyrelsesarbejdet i et
enkelt år.
Ved generalforsamlingen sidste år blev
hun valgt ind til at erstatte Otto Bro-Jørgensen, der efter 24 års tro tjeneste i bestyrelsen takkede af.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer tæller
Per Thorup, der er formand, Aage Høj-

Flest sociale tilskud
Det er dog en kendsgerning, at man især
har prioriteret ansøgninger med et socialt
øjemed. Her er der ikke samme »restriktioner«, idet foreningens vedtægter lægger
op til, at sociale bevillinger beror på bestyrelsens frie skøn.
Således har der både været søgt og ydet
støtte til opnåelse af en bedre og mere
positiv hverdag og en anden har søgt om
støtte til at komme på efterskole.
- Det kan være, at vedkommende ville få
til togbilletten. Det er ikke altid, at det er
hele beløbet, der ydes støtte til, men et
bidrag, sige Jytte Tønnesen.

Støtte til forskeransøgere
Ifølge Jytte Tønnesen er det meget forskelligt, hvad der ydes tilskud til. Hvis der
søges om støtte til anliggender inden for
forskning – og relevans og gavnskriterierne i øvrigt er opfyldt - er det typisk tilskud til en studierejse eller til selve studierne, som efterkommes.
- Men det er ikke sådan, at vi ikke yder
støtte til ansøgere, der arbejder med mere
snævre forskningsprojekter, forsikrer Jytte
Tønnesen og forklarer, at bestyrelsen i
hvert enkelt tilfælde gør sig mange grundige overvejelser, når ansøgningerne vurderes.
Dog er det en fordel, at forskningen
kommer de mange til gode, som da dyrlæge Johanne Østerbye modtog støtte til
sin masterafhandling og undersøgelse af
generationsskifte i praksis.

Således fik Maria Søndergaard under uddannelsen til dyrlæge i 2007 bevilget
7.500 kr. til en T/R flybillet til Pullman Washington State i USA. Her afviklede hun
et fem ugers externship på Washington
State University som en del af hendes eksterne differentiering i smådyr.
- Støtten var medvirkende til, at jeg fik
mulighed for at differentiere min uddannelse i den retning, jeg ønskede, og det har
siden banet vej for en karriere som smådyrsdyrlæge, først på Faxe Dyrehospital, så
på Varde Dyrehospital og nu på Institut for
Mindre Husdyrs Sygdomme, fortæller Maria Søndergaard.
Efterlyser flere ansøgere
Det er meget forskelligt, hvor mange
penge Forsikringsforeningen uddeler i de
enkelte år - det kommer an på antallet af
ansøgninger. Og de kan svinge meget,
hvilket Jytte Tønnesen tror, hænger sammen med, at støttemulighederne via Forsikringsforeningen ikke er så kendte.
- Vi lever en lidt skjult tilværelse, men vi
vil gerne være mere synlige og have flere
ansøgninger. Det er dog ikke sådan, at Forsikringsforeningen er et sted, hvor alle og
enhver kan regne med at få støtte. Vi yder
støtte, der hvor den gør stor gavn - uanset
om det er i et fagligt eller socialt øjemed,
slutter Jytte Tønnesen. 

Forsikrings
foreningen
har i løbet af de sidste 25 år uddelt
fire hæderspriser til hhv. Folke
Rasmussen, Dansk Veterinærhistorisk Samfund, Lars Holsaae og
Bent Rye Nielson.
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