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Sekretariatet 

Zoheeb Iqbal, Fødevarestyrelsen 
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1. Gennemgang af vedtægten for Veterinærfonden  

 Bestyrelsen tager vedtægten til efterretning. 

 

2. Gennemgang af forretningsorden for Veterinærfonden  

 Bestyrelsen ønskede en hasteprocedure indført i forretningsordenen, og det blev aftalt, at 

sekretariatet vil udarbejde et forslag til ændring, og sender ændringen til bestyrelsesmed-

lemmerne. 

 

3. AI-overvågning 2014: Gennemgang af budget for AI-overvågning i 2014 ved finansiering via 

Veterinærfonden – herefter besluttes det, om Veterinærfonden skal finansiere AI-overvågningen 

i 2014, således at der kan hjemsøges EU-medfinansiering  

 Det blev besluttet fra bestyrelsen, efter en samlet økonomisk vurdering, hvor også udgif-

terne til administration og niveauet af EU-medfinansiering har indgået, at Veterinærfon-

den ikke vil finansiere AI-overvågningen i 2014. 

 

4. TSE-overvågning 2014: Gennemgang af budget for TSE-overvågning i 2014 ved finansiering via 

Veterinærfonden - herefter besluttes det, om Veterinærfonden skal finansiere TSE-

overvågningen i 2014, således at der kan hjemsøges EU-medfinansiering 

 Det blev besluttet fra bestyrelsen, efter en samlet økonomisk vurdering, hvor også udgif-

terne til administration og niveauet af EU-medfinansiering har indgået, at Veterinærfon-

den ikke vil finansiere TSE-overvågningen i 2014. 

 

5. Videreformidling af bestyrelsens beslutninger vedrørende finansiering af AI- og TSE-

overvågning i 2014 til besætningsejere, slagterier, laboratorier, destruktionsanstalt, EU-

kommissionen mfl.  

 Det blev aftalt, at Veterinærfondens bestyrelse vil komme med en officiel udmelding d. 13. 

januar 2014, om de beslutninger der er truffet ved bestyrelsesmødet d.d. Sekretariatet vil 
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orientere EU-kommissionen om, at der ikke vil blive hjemsøgt EU-medfinansiering til AI 

og TSE i 2014, således at det afsatte budget til Danmark, kan om disponeres til overvåg-

ning i andre EU-lande.      

 

6. Drøftelse af finansiering af AI- og TSE-overvågning i 2015. Der skal ansøges EU-kommissionen 

om et budget medio april 2014, hvis der skal ansøges om EU-medfinansiering for 2015  

 Det blev vedtaget fra bestyrelsen, at der skal ansøges EU-kommissionen om budget til 

overvågning af AI og TSE i 2015, således at der er mulighed for at hjemsøge EU-

medfinansiering til AI og TSE for 2015 

 

7. Evt. 

 Det næste møde i bestyrelsen bliver, medmindre bestyrelsen finder det nødvendigt først, i 

november/december 2014. Det skyldes, at niveauet for EU-medfinansiering til AI og TSE 

først bliver offentliggjort ved en gennemførelsesafgørelse ultimo november 2014, hvoref-

ter der kan udarbejdes et budget for AI og TSE-overvågningen.  

 


