
Referat fra ordinær generalforsamling i PiD

Pindsvinevennerne i Danmark

Lørdag den 9. april 2016 - i Næstved

Dagsorden:

1. Bestyrelsen udpeger en dirigent
2. Beretring ved formanden
3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Vedtagelse af næste års kontingent
5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse

6. Valg af bestyrelsesmedlefilmer og eventuelle suppleanter

7. Val af to interne revisorer eller en ekstern

8. Eventuelt

Formanden bød de fremmødte velkommen, og foreslog - på bestyrelsens vegne - Ole

Hansen, som dirigent. Der var ingen modkandidater.

Dirigenten konstatere de, atgeneralforsamlingen var lovlig indvarslet, og gav ordet til
formanden for aflæggelse af bereffring.

Formanden aflagde beretning, som vedhæftes på et særskilt dokument. Beretningen

blev - uden spørgsmål- godkendt af forsamlingen.

Kassereren fremlagde regnskab med tilhørende beretning. Sidstnævnte vedhæftes på

et særskilt dokument.

Som kommentar til regnskabet fik Hanne Stajner ordet. Hun næmte, at der var flere

dyreværnsforeninger, som ikke havde fået de samme legater, som de plejer atfa.
M*g" fonde har meldt tilbage, at der ikke var penge nok til at uddele i20L5, og at

hun var blevet opfordret til at søge igen iz0rc.

Bestyrelsen havde besluttet, at der ikke ændres i kontingentet for 2017 -

Der var ingen indkomne forslag.

Karin Albin og Kim Schmidt var på valg - modtog genvalg, og blev genvalgt uden

modkandidater.



Da Carl Nielsen, der som suppleant, var indtrådt i bestyrelsen i efteråret 2015, ikfte

havde ønsket at genopstille, var der en ledig bestyrelsesplads. Her blev fra

bestyrelsen foreslået Aslaug Bugge. Aslaug blev valS uden modkandidater.

På grund af, atJohnny Philips, af personlige årsager, trak sig fra bestyrelsen, kort før

generalforsamlingen, stod endnu en bestyrelsesplads "ledig". B estyrelsen foreslog

Ole Hansen til denne post. Ole Hansen blev valgt uden modkandidater.

Der blev på bestyrelsens opfordring valgt 2 suppleanter. Fra bestyrelsen blev

foreslået Charlotte Jul Hansen, som blev valgt uden modkandidater.

Dernæst blev af bestyrelsen foreslået Hanne Skou, der ligeledes blev valgt uden

modkandidater.

Ved valg af revisor, blev genvatgt GLB Revision v/ statsautoriseret revisor Erik

Christensen. Her var ingen modkandidater.

Eventuelt:

Forskellige emner blev drøftet. F. eks.

Forslag om fordeling af foreningens brochurer hos dyrlæger, biblioteker, havecenfre

og til findere af pindsvin, som afleverer disse hos plejerne. Formålet er øget kendskab

til foreningen. Brochurerne bruges også til arrangementer i årets løb. Der kan - om

ønsket - ved henvendelse til foreningens redaktør, Charlotte Jul udfærdiges "flyers" /
løbesedler til ophængning på opslagstavler i supermarkeder m.v.

Der vil, i forbindelse med årsmødet i Ebeltoft den 28. maj blive annoncereret i
lokalaviserne.

Der blev spugt ind til portoudgifterne, som herefter blev drøftet.

Det blev oplyst, ataltbliver udsendt på billigst mulig måde. Porto for varer, der

bestilles i webshoppen, betaler køberne selv.

Kontingentopkrærminger sendes ud via Nets til en billigere porto. Har medlemmeme

en betalingsserviceaftale, titknytter NETS automatisk kontingentopkrævningen til
denne aftale, således at medlemmet bliver trukket for kontingentet hvert år.

Derved senderNets ikke fremover en opkrævning til det pågældende medlem, og

foreningen sparer udgifter.



Der blev efterlyst flere frivillige, der har kendskab til pindsvin, og som er udadvendte

- til at hjælpe med formidting af viden om pindsvin. Primært, når foreningen er

repræsenteret på f.eks. dyrskuer, plantecenhe, havemesser eller lignende

ilrangementer, hvor det kan være relevant athøte om pindsvin.

Der findes pt. kun 6t hold på Sjælland, men det kunne være en idd at oprette teams på

hhv. Fyn og i Jylland.

Der blev endvidere spurgt ind til, om børnene bliver involveret til disse

affangementer. Bestyrelsen gav flere eksempler på, hvad der gøres for bømene.

Bmnet blev derefter livligt debatteret

Et yderligere efllne, som blev rejst - drejede sig om, at foreningen mangler plejere,

især på Sjæfland og Storkøbenhavnsområdet. Der er på Facebook blevet efterlyst

plejere, og der er kommet nogle henvendelser, men det er desværre ikke nok. Dette

blev drøftet kort.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med, at dirigenten takkede for god ro og

orden.

Dato: øLft"/

Lissy Fi dirigent: Ole Hansen


