Ang. Karens Minde Laugets behandling af det fremtidige samarbejde med
Børnenes Dyremark
Karens Minde Lauget besluttede på sit møde d. 9. juni at Lauget ønsker at udfærdige ny kontrakt med
bestyrelse i Børnenes Dyremark så snart Lauget finder det forsvarligt! Der var enighed om at give den nye
bestyrelse mulighed for at bevise, at den vil indfri nogle af de forudsætninger som fremkom på mødet. Langt
de fleste forudsætninger fremkom i god dialog og i enighed med talsmanden for den nye bestyrelse. Såfremt
den forestående proces kommer til at forløbe konstruktivt vil der blive tegnet en ny kontrakt efter den
ordinære generalforsamling.
Karens Minde Lauget fandt det forudgående hændelsesforløb foruroligende og fandt den siddende
bestyrelses legitimitet tvivlsom. På trods heraf vælger Lauget at gå i dialog med den nye bestyrelse, da den
nye talsmand for foreningen lovede at Børnenes Dyremark frem mod generalforsamlingen til efteråret aktivt
vil arbejde på at demokratisere foreningen og få udarbejdet en ny pædagogisk linje og praksis m.v.
Karens Minde Lauget vil tage initiativ til at få sammensat et team, under ledelse af en konsulent fra Center
for Konfliktløsning, og med deltagelse af foreningskonsulenter og fagfolk med stor erfaring i hvordan man
udvikler et foreningsdemokrati i børnehøjde. Dette team for til formål at skabe en proces der både engagerer
lokale kræfter – både store og små – til at få udformet en fornyet Børnenes Dyremark, der helt fundamentalt
interesserer sig for at give børn gode oplevelser, lære dem at tage ansvar og vise omsorg for dyrene og
hinanden. Et levende og sundt foreningsdemokrati kommer ikke af sig selv men er noget der skal læres og
vedligeholdes. Omdannelsen af Børnenes Dyremark, under kyndig vejledning og støtte kan således også
være med til at lære os voksne noget om konfliktløsning og foreningsdemokrati.
Mere konkret skal denne forandringsproces frem mod efterårets generalforsamling medfører at bestyrelsen i
Børnenes Dyremark sørger for
1. at der foreligger et nyt sæt vedtægter ved førstkommende generalforsamling, som tager højde for de
problemer de nuværende vedtægter har givet.
2. at der foreligger en pædagogisk linje og praksis inden førstkommende generalforsamling, og at der er taget
konkrete skrift med sigte på at få ansat dyrekyndige pædagoger i foreningen.
3. at samarbejde med Lauget i forhold til udarbejdelsen af en helhedsplan for Karens Mindeområdet
(idekonkurrence mv) i relation til de input der relaterer sig til Børnenes Dyremark.
5. at snarest fremskaffe dokumentation for ejerforhold omkring heste (jf.Laugets brev fra 9. April)
6. at skabe betingelser for at hestehold på Børnenes Dyremark for fremtiden baseres på fælles heste.
7. at der foreligger en forsvarlig frivillighedspolitik inden førstkommende generalforsamling.
8. at en laugsrepræsentant inviteres til deltagelse i BDs bestyrelsesmøder

9. at BDs bestyrelse lever op til at være neutrale og diplomatiske overfor forskellige fløje i BD, herunder
tager konkrete skridt til forsoning og indragelse af alle grupperinger i BD, inklusive personkredsen bag
oplægget ”Fremtidens Dyremark”
10. Endvidere ønsker Lauget af hensyn til børnenes tarv og en nedbringelse af strømmen af forældreklager,
at foreningen skrider aktivt og konsekvent ind over for medlemmer af foreningen, der udviser voldelig eller
truende/råbende adfærd på området. Ligeledes må der skrides ind over for voksne medlemmers uddeling af
slik og gaver til børnene i foreningen.
11. at BD’s bestyrelse skriftligt accepterer at arbejde for at gennemføre ovenstående
De ovennævnte punkter var der enighed om at fremføre som krav til Laugets fortsatte samarbejde med
Børnenes Dyremark. I øvrigt bemærkede Lauget at talsmanden for den nye bestyrelse var fortaler for at sætte
ind på de pågældende områder.
Endelig er samarbejdet med Lauget betinget af at den nye bestyrelse efterkommer anbefalingen fra
foreningens revisorer og udleverer regnskabsmaterialet til en advokat eller autoriseret revisor, anvist af
Lauget.
Årsagen til Laugets bekymring for regnskaberne har først og fremmest rødder i det yderst problematiske
forløb op til den ekstraordinære generalforsamling den 25. maj, hvor den daværende kassér Jørn Jørgensen
samt daværende bestyrelsesmedlem Kristina Ernbøl nægtede foreningens revisorer adgang til det fornødne
regnskabsmateriale, hvilket blev påtalt i en kritisk revisionsrapport. Herudover kunne der konstateres en
række uregelmæssigheder i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Alt i alt en ualmindelig
kritisabel og utilstedelig forvaltning af hvervet som kassér og medkassér i foreningen.
På grund af dette hændelsesforløb har Lauget ikke den fornødne tillid til at de der på den ekstraordinære
generalforsamling påberåbte sig stemmeret rent faktisk var medlemmer som de er defineret af foreningens
vedtægter. Vi finder med andre ord bestyrelsens legitimitet tvivlsom, men vælger i denne svære situation at
lade tvivlen komme den nye bestyrelse til gode.
Vi vil fra Laugets side understrege at dette er sidste chance, og vi håber at alle i den kommende proces vil
vise stor ansvarlighed i forhold til at tænke målrettet og tage ansvar for at de horrible forhold bliver ændret.
Hvis ikke kan Lauget ikke længere tage ansvar og må meddele kommunen dette, hvorved Børnenes
Dyremark må forhandle direkte med Kultur- og Fritidsforvaltningen om vilkårene for foreningsdriften.

Karens Minde Lauget
d. 12. juni 2008

NB:
Det blev endvidere understreget at der efter etableringen af ponyfolden, ikke kommer til at ske yderligere
tiltag fra CAB/Laugets side førend de 75.000 kroner som blev tildelt af ’den hemmelige millionær’ til
Børnenes Dyremark til etablering af folde og belysning af ridebane bevilges som medfinansiering af CAB’s
arbejde med at etablere folde og belysning af ridebanen.

