Referat af den ordinær generalforsamling for medlemmer af foreningen Trinitas
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00. Mødet foregår virtuelt.
”Til stede”: Karina, Ann, Hanne, Tinna, Marie, Camilla, Gitte (træner), Jo-Ann, Eloisa, Karin, Hjarne,
Trine.

1) Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen pegede på Hanne Skafte som dirigent - hun blev valgt.
Bestyrelsen pegede på Trine Bargmann som referent – hun blev valgt.

2) Formandens beretning
Hold da op, der er sket meget siden vi sidst ”sås” i Trinitas regi.
Vi gik i samarbejde med Dansk Dyreværn Århus (DDÅ) under brandet The Voice of Pets i nov. 2019, og
det gav foreningen det arbejdsrum, og det spark vi havde brug for, og ønsket os længe. Arbejdet har flyttet
os som forening i fht samarbejder rundt om i landet – kommuner, DOG Copenhagen, Nordic Bands, OK og
veterancentret/SSOP – se evt. mere på vores hjemmeside under ”samarbejdspartnere” i mappen Trinitas.
Desværre bremsede corona os en hel del, men der skete alligevel meget i kulissen.
Vi var med i serien om servicehunde på DR1, det efterfølgende har givet rigtig meget forståelse rundt
omkring. Jeg synes også at kunne fornemme, at folk derude ikke er så forundret mere – MEN hvis I stadig
har udfordringer, så skriv endelig til mig.
Når I skal nye steder, synes jeg altid, det er bedst at kontakte stedet. Det giver forståelse fra deres side, og en
bedre velkomst til jer. Skal I rejse med bus/tog/fly, så kontakt selskabet, der får I den bedste vejledning, så
går tingene også meget nemmere. I kan få lavet id-kort (50,00 kr.) og dækkener (100,00 kr.) på engelsk ved
at henvende jer til mig.
DDÅ gik desværre konkurs i sommeren 2021 og Dyrenes Beskyttelse overtog. Det stod ikke i deres formål
at hjælpe anden vis end nødstedte dyr, så foreningen Trinitas blev adskilt, og arbejde nu som sig selv igen.
Der var mange ting der skulle ordnes for at få foreningen op at stå igen, men vi er ved at være på plads, og vi
arbejder på fuld damp fremad igen.
I og med Dyrenes Beskyttelse afskrev arbejdet med den psykiatriske service- og terapihund, blev jeg også
opsagt på internatet. Jeg har valgt at arbejde fuldtid med Trinitas i min opsigelsesperiode til den 1/5-22, og
vi må se hvad der sker derefter. Jeg håber det lader sig gøre, at jeg kan fortsætte på en eller anden vis, men
det kræver selvfølgelig noget økonomi, og det er vi i gang med at søge nu.
Kender I nogen der kunne være interesseret i at støtte vores arbejde, så send dem endelig min vej, så tager vi
en snak om det.
Kommunerne er blevet rigtig gode til at give bevillinger, der hjælper psykisk sårbare borgere rundt om i
landet. De er meget villige til at få hjælp til visitationer, og generelt at få viden om, hvordan vi arbejder med
den psykiatriske servicehund. Kommunen har jo en lovgivning de skal følge, sådan er det jo alle steder, så
der er desværre stadig mange der befinder sig i en gråzone. Vi håber at få fondsmidler til at lave et projekt i
samarbejde med et par kommuner, hvor vi kan arbejde med den psykiatriske servicehund på andre niveauer
end som hjælpemiddel, så vi sammen med kommunerne kan hjælpe mange flere psykisk sårbare borgere
rundt om i landet.
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Vi havde en sag med et tidligere medlem og ligebehandlingsnævnets i 2020, og deres
afgørelse kom sidste år. Afgørelse gik ikke vores vej, og vi måtte betale til anklager.
Anklagen gik på at vedkommende ikke måtte dække ordet psyk til på dækkenet.
Det er med stor forundring fra Trinitas side, at afgørelsen blev som den blev, da vi jo er en frivillig forening,
og vi er som forening meget åben overfor hvad det er vi arbejder med, og det nytter ikke at lægge skjul på
det, hvis vi vil tabuer og andre indstillinger til livs.
Vi har haft en jurist til at kigge på afgørelsen, og det er en afgørelse mellem anklager og Trinitas, ikke en
generel afgørelse, men vi har alligevel ændret ordlyden i vores kontrakter til nye medlemmer, at det er
muligt selv at bestemme om der skal stå psyk på dækkenet. Det vil selvfølgelig være muligt for alle
medlemmer at skifte dækkenet ud med et uden psyk. på, hvis det ønskes. Dog skal det siges, at vi ikke kan
skifte alle dækkener på én gang. Der vil være en del ventetid, da vi skal i bund med de nye der går og venter
først.
Ved generalforsamlingen sidste år, var der en gruppe medlemmer der ønskede at hjælpe bestyrelsen. Der
blev oprettet en støttegruppe, som Hanne (næstformand) er kontaktperson for. Denne gruppe arbejder med
alt hvad der kan hjælpe bestyrelsen. Går i detaljer med en ansøgning, se nærmere om vi som forening kan få
noget ud af et samarbejde osv. Lige nu har vi brug for hjælp til at få lavet aftale med SAS om, at de skal
indføre servicehunde som en generel adgang i deres retningslinjer. Vi skal se på hvordan vi bliver en del af
en af de internationale organisationer, så I nemmere kan komme med fly rundt i hele verden. Der skal søges
sponsorer der vil hjælpe med tøj til trænerne, så de er lettere at spotte. Vi skal have kontaktet
forsikringsselskaberne i fbm værdisætning af hunde til livsforsikringer, når nu hunden en trænet til
servicehund.
Har du løst til at være med, så skriv til info@trinitas-st.dk, så sættes I i kontakt med Hanne.
Der er også mange af jer medlemmer der hjælper os med gode idéer om alt muligt, og det sætter vi vildt stor
pris på. Det er fantastisk at kunne bruge alle jeres ressourcer – tak for det.
Vores sociale medier kører rigtig fint, så det skal vi udnytte til at få lavet indsamlinger, tage ud til foredrag,
og vi skal arbejde videre med tiltag der sikrer forståelsen af og respekten for vores arbejde. Forståelsen for
vigtigheden, at kunne hjælpe psykisk sårbare borgere med en bedre hverdag.
Vi har fået et MobilePay nummer, så der nu er mulighed for at give os hurtige penge, så spred meget gerne
budskabet – alle bække små.
En af vores medlemmer har lavet et postkort der tages med ud til foredrag, og som vi vil have stående rundt
omkring, der tillader det. Vi laver visitkort til trænerne, da der ofte er nogen der bliver stoppet og spurgt til
hvad de laver. Hvis der er nogen af jer der gerne vil dele visitkort ud om foreningen, siger I til, så laver vi
også sådan nogle.
Vi fortsætter det vigtige arbejde, og er glade for at de fleste medlemmer vender tilbage med, at I synes det er
rart, at vi er os selv igen.
Uanset hvad der sker økonomisk, fortsætter foreningen Trinitas, om så det bliver som en frivillig forening
igen.
3) Godkendelse af regnskab og budget
Regnskabet for 2021 er meget nemt, da vi først fik pengene overført 28/12. Pr 31/12-2021 stor
der 98.460,00 kr. Fra TVoP var der 160.000,00 kr. De er blevet overført over 2 omgange.
Der er nu kommet kontingenter ind og flere kommunebevillinger, så der står pr 3/3-2022
276.909,98 kr. på kontoen.
Vi har pr 3/3-2022 registreret 145 betalende medlemmer.
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Vi skal bruge nogle penge på tøj til trænerne, hvis ikke vi finder en sponsor til
det hele, og vi skal bruge penge på at få vores medier til at køre. Derudover håber vi, at der
kommer fondsmidler ind, så Trine kan blive ansat i foreningen, ellers vil det være på timebasis i
det omfang der er penge til det. Lige nu ser økonomien fin ud, men de fleste penge er rettet til
trænerne i træningsforløbene. Lige nu har vi 19 i træningsforløb.
4) Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår ingen ændringer, så vi fastholder de 225,00 kr.
5) Valg af formand
- Trine Bargmann - modtager genvalg - valgt
6) Valg af kasserer
- Ann B Sørensen – modtager genvalg - valgt
7) Valg af suppleant
- Michelle Hyde Jørgensen – modtager genvalg - valgt
8) Valg af revisor
Beierholm har revideret det regnskab fra sidste år, da det var dem der opgjorde DDÅ. Vi har
spurgt dem, og de bad os om at vende tilbage senere.
Eloisa sender oplysninger om mulig revisor.
9) Indkomne forslag
- bestyrelsen har forslag til revideret vedtægter, disse sendes til generalforsamlingens
tilmeldte. Gennemgang af nye vedtægter, de blev vedtaget.
10) Eventuelt
Marie: Idé om at lave labels til butikker/kommuner/caféer og andre steder der ønsker at klistre
dem op.
Dækkener? – sker der noget andet, så det kan ses fra siden på de større hunde. Trine svarer, at
der kigges på det, og at alle idéer er velkomne. Der tænkes på noget der kan sættes på.
Marie oplever at det er et problem med dem der kommer forfra, så spørger til om der laves
noget der sidder foran. Det har vi ikke tænkt endnu, men måske kommer det med.
Har skrevet til Frode Laursen og Land og Fritid om donationer.
Er der en overordnet DCH, der kunne støtte? – kommet i støttegruppen.
Hjarne: Synes det er en god idé – den tages med i støttegruppen. Hjarne vil gerne stå for det,
og opfordre til møde i støttegruppen, så alle idéer kan komme på bordet. Hjarne kender et
reklamebureau, der sikkert kan lave en god aftale. Hjarne vil gerne stå for transporten, som en
fælles opgave. Kan idéer til merchandise ikke sendes til Trine, så støttegruppen kan få dem.
Eloisa: Bagrudestreamer også god idé. Solsikkesnor i lufthavne, en rigtig god idé. Lalandia er
det også set.
Også ”servicehund i bilen”.
Til idéen med regionsgrupper. Måske fællesskab igennem trænerne, ikke at de skal stå for det,
men kendskabet er derigennem.
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Tina: Kuglepenne, paraplyer, ”tasker”, bannere/flag til messer.
Har problemer med at passe DC selen, men har fundet andet der passer, men hvor dækkenet
så passer til. Trine svarer, at der er få hvor selen desværre ikke passer, men så finder vi en
løsning der alligevel passer med Trinitas dækkenerne.
Gitte: Er blevet indbudt til messe, vil gerne slå et slag for Trinitas – tænker her på at have
merchandise med, så hun kan reklamere for foreningen.
Ann: Strygemærker til tøj, så behøves vi måske ikke ligefrem tøj.
Camilla: ”Servicehund i hjemmet” til døren/postkassen. Messe – ”Hund forbi” i Randers, hvor
der indbydes til stande.
Spørger til regionsgrupperne, kunne godt tænke sig at lave noget regionalt i stedet. Trine får
det ordnet på FB bruger siden.
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