
P'NDS VIN EVENNERN E I DANMARK

Referat fra ordinær generalforsamling i Pil)
PindsvineYennerne i Danmark

Lørdagden 8. apri! 2017 kl. 14.00 - 16.00

Riddergade 16, 4700 Næstved

Dagsorden: 18 personer var fremmødt.

1. Vatg af dirigent: Udpeges af bestyrelsen.

Ole Hansen valgtes tii dirigent, og erklærede generalforsamlingen fbr lovlig

indvarslet.

2. Beretning ved formanden.
Formand karin Albin aflagde beref,ring, som vedhæftes dette referat.

Berefiringen blev enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Lorr. Læbel Ehlers, fremlagde regnskabet, og oplyste foreningen

var kommet ud med et pænt resultat. Der har været en lille tilbagegang i
medlemsantallet, men til gengæld flere donationer. Regnskabet blev

enstemmigt godkendt med applaus. Yderligere beretning fra kassereren

vedhæftes dette referat.

4. Vedtagelse af næste års kontingent.
Efter ", 

drøftelse, blev det vedtaget at fortsætte med kontingent på 100,00

kr. årligt.

5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse'
. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer'

Der var ingen forslag fra medlemmer, og forslag fra bestyrelsen om

vedtægtsændringer, blev alle enstemmigt vedtaget'

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.

På valg var:
Lone Læbel Ehlers - modtager genvalg - blev genvalgt fot 2 år, med

applaus.
fir.y Fisker - modtager genvalg - blev genvalgt for 2 år, med applaus.

Kenneth Egholm Jensen - blev valgt for 2 år, med applaus.

Mette Christensen - blev valgt for 2 år, med applaus'



Suppleanter, på valg var:
Hanne Skou - modtager genvalg - Hanne blev genvalgt for 1 år.

Mie Hartung - blev valgt for 1 år, med applaus.

7. Valg af to interne revisorer eller en ekstern.
Nuværende statsautoriserede revisionsfirma, GLB Revision v/
statsautoriseret revisor Erik Christensen. Genvalgtes for 1 år.

8. Eventuelt.
Lone orienterede om den nye trjemmeside, som er opsat af Signe Hartung,
sarnmen med den nye webshop. Vi har fået tilknyttet en frivillig grbfiker.
Der er fremstillet en ny folder, som kan bestilles af plejere.
Der vil blive fremstillet en malebog, som sammen med farveblyanter, kan
sælges i webshoppen. Den er illustreret af professionelle tegnere.

Der blev spurgt ind til plejerlisten, hvorvidt den skulle opdeles med plejere
på pause, og plejere, der ikke er på pause. Dette, saflrmen med spørgsmål

om vagttelefoneme, vil blive taget op på plejermøde den 23. ma1.

Karin havde et forslag til at "plejere finder nye plejere".
Plejerlisten kan p.t. hentes på plejerforum.
PiD deltager i livsstilsmessen på Ledreborg den 26. - 28. maj.
Mie foreslog forbedringer til intranet, samt forslag i forbindelse med
udlevering af materialer.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at tal<ke for god ro og orden.
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