
 

 

 

 

Til Børnenes Dyremark 

 

Fornyelse af kontrakt mellem Karens Minde Laug og Børnenes Dyremark 

 

I forsommeren 2007 blev der i regi af Karens Minde Lauget og med deltagelse af den daværende BD-repræsentant 

udarbejdet en ny kontrakt mellem Lauget og BD. Denne kontrakt adskilte sig fra den gældende kontrakt ved to 

forhold. Dels blev det, med afsæt i en mindre konflikt om brugen af 'den økologiske have', aftalt at det skal 

præciseres, hvilke arealer der er indeholdt i aftalen mellem Karens Minde Lauget og Børnenes Dyremark, og 

hvordan offentligheden har adgang til arealerne. Dels rummede den nye kontrakttekst en aftale om anvendelsen 

af "staldbygning B" (se kort i kontrakten) til kombineret rytterstue og værksted. Udviklingen har dog overhalet 

denne kontrakttekst, da der i mellemtiden er indgået en kontrakt mellem Lauget og Center for Afklaring og 

Beskæftigelse (hvorunder ’skurbyen’ hører) om blandt andet istandsættelse og brugen af bygning B.  

 

Den nye kontrakt er bygget således op at den består af en hovedkontrakt, der indeholder de meste grundlæggende 

aftaler, og et kontrakttillæg, der rummer mere detaljerede og aktuelle vilkår parterne imellem. Dette tillæg 

revideres hvert år, mens hovedkontrakten revideres, hvis der viser sig behov herfor.  

 

Kontrakten og tillægget blev i første omgang ikke skrevet under, da Kulturhusets bestyrelse, på laugsmødet d. 15. 

august 2007 tilkendegav at de først ønskede at underskrive kontrakten når de havde forsikring om at Børnenes 

Dyremark levede op til egne formål og vedtægter og ydermere blev bedre til at kommunikere såvel internt som 

eksternt. Med afsæt i denne udmelding blev arbejdet med at skabe en helhedsplan for Karens Mindeområdet 

fokuseret på skabe dialog om og med Børnenes Dyremark, og gennem denne proces forsøge at finde den kraft og 

det engagement, der skal til for at vende den krise som Børnenes Dyremark tydeligvis befandt og befinder sig i. Vi 

tror og håber at Børnenes Dyremark finder deres ben igen og at denne henvendelse kan være med til at støtte jeres 

forening så BD bliver et rigtigt godt sted for dyrene, børnene og Sydhavnen som helhed. 

 

Men hvordan kommer vi videre dertil, hvor der kan underskrives en ny kontrakt mellem KML og BD? Karens 

Minde Lauget er parat til at underskrive den nye kontrakt såfremt den bestyrelse der vælges på den 

ekstraordinære generalforsamling i Børnenes Dyremark (i april-maj 2008) kan: 

 

1. Godkende det foreliggende kontrakt mellem Karens Minde Laug og Børnenes Dyremark. (vedhæftet) 

2. Give en fyldestgørende og dokumenteret redegørelse for de mange overtrædelser af egne vedtægter som er 

blevet fremsat af et bestyrelsesmedlem i Børnenes Dyremark. (vedhæftet)  

3. Udarbejde en handlingsplan for hvorledes foreningens praksis vil blive bragt i overensstemmelse med 

foreningens egne vedtægter og formål. (som beskrevet i tillægget til kontrakten) 

Deadline for en tilbagemelding er d. 1. juni, således at sagen kan behandles på Laugsmødet den 9. juni 2008 

 

Vedtaget på mødet i Karens Minde Lauget d. 9. april 2008  

 

Mvh 

 

Jens Christian Elle 

Fmd. for Karens Minde Lauget 

Kongens Enghave d. 10. april 2008 


