
      d. 27. maj 2008 
 
Til Karens Minde Lauget 
v/Jens Christian Elle 
Wagnersvej 19 
2450 København SV 
 
Vedrørende Børnenes Dyremark 
 
Jeg fungerede i søndags efter invitation som dirigent ved ekstraordinær generalforsamling i 
Børnenes Dyremark.  
 
De interne revisorer i Børnenes Dyremark, Bjarne Andreassen og Harry Ottosen, havde forinden 
afgivet en rapport om den interne revision. I denne rapport var nævnt en række fejl og mangler i 
forhold til regnskabet. Desuden stillede revisorerne spørgsmålstegn ved medlemslisten.  
 
Ifølge vedtægterne i Børnenes Dyremark skal man have været medlem i 3 måneder for at kunne 
stemme. Der kan rejses store spørgsmålstegn ved, om mange af de medlemmer, der er registreret 
som havende været meldt ind før 25. februar eller betalt nyt kontingent inden 6. april, nu også har 
betalt til tiden. Konkret fandtes mindst et medlem, der står som havende betalt den 2. februar. Ud 
fra bankoplysningerne var pengene gået ind den 16. eller 17. april. Yderligere oplysninger kan ses i 
revisionsrapporten samt et tillæg fra Bjarne Andreassen.  
 
Ud fra de oplysninger jeg havde, meddelte jeg fra starten generalforsamlingen, at jeg var betænkelig 
ved at gennemføre den, når det var umuligt at verificere, hvem der var stemmeberettigede, men 
valgte at gøre det før børnenes og Børnenes Dyremarks skyld. Det var helt tydeligt, at en ”fløj” i 
Børnenes Dyremark var favoriserede i forhold til den anden ”fløj”. Jeg aftalte med revisorerne, at 
alle, der kunne godtgøre, at de var medlemmer, fik stemmeret.  
Vi konstaterede, at der var 84 stemmer. Jeg vedlægger rapport fra Harry Ottosen om fordelingen af 
stemmer.  
 
Før punktet om regnskab var på dagsordenen blev det foreslået, at børn under 18 år ikke skulle have 
stemmeret til regnskabet. Dette var der dog ikke stemning for. Ifølge vedtægterne har alle over 6 år 
stemmeret.  
 
Jørn Jørgensen og Kristina Ernbøl fremlagde et regnskab, de havde fået en revisor til at opstille. 
Dette regnskab havde de interne revisorer ikke kunnet revidere og forholde sig til.  
Dette regnskab blev runddelt (dog var der ikke eksemplarer til alle). De interne revisorers rapport 
blev læst op og runddelt. Der var diskussion om regnskabet. Da regnskabet blev sat til afstemning, 
understregede jeg, at regnskabet ikke havde kunnet revideres og var blevet udarbejdet på få dage af 
en ukendt revisor. Regnskabet blev på trods heraf vedtaget med 47 stemmer for, 31 stemmer imod 
og 2 blanke stemmer. Under afstemningen kunne det konstateres, at Kristina Ernbøl samlede 
stemmesedler sammen fra en række børn og tjekkede dem inden hun afleverede dem samlet.   
På dette tidspunkt valgte jeg så at sige, at jeg ikke kunne tage ansvaret for at gennemføre resten af 
generalforsamlingen, når der så tydeligt var rod i medlemslisterne. Jeg forklarede, at jeg havde 
håbet, at forsamlingen selv ville indse, at regnskabet ikke burde godkendes. Jeg opfordrede til, at alt 
materiale vedrørende regnskabet afleveres til Karens Minde Lauget, der så kan få en uvildig part til 
at udarbejde et regnskab.  



Jeg fortalte desuden, at jeg hermed opfordrer Karens Minde Lauget til øjeblikkeligt at overtage 
ansvaret for Børnenes Dyremark indtil en anden løsning kan findes.  
Jeg mener det er uansvarligt, at lade forholdende køre med den bestyrelse, der formentlig endnu 
engang er valgt med bl.a. Kristina Ernbøl og Jørn Jørgensen.  
 
Jeg kommer med denne anbefaling efter tidligere erfaringer med Børnenes Dyremark, efter 
kasserens opførsel omkring regnskabsaflæggelse og de spørgsmål, der er stillet i den forbindelse, 
rod i medlemslisterne samt afviklingen af generalforsamlingen.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Dorthe Eren 
Straussvej 7,3 
2450 København SV 


