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Referat fra ordinær generalforsamling i PiD 
Pindsvinevennerne i Danmark 

Lørdag den 21. april 2018 kl. 14.00 – 16.00 
Riddergade 16, 4700 Næstved 

 
Dagsorden: 17 personer var fremmødt, samt 1 befuldmægtiget, heraf én med gyldig 
fuldmagt  
 

1. Valg af dirigent: Udpeges af bestyrelsen. 
Advokat Mette Mygind valgtes til dirigent, og erklærede generalforsamlingen for lovlig 
indvarslet. 
 

2. Beretning ved formanden. 
Konstitueret formand Lissy Fisker aflagde beretning, som vedhæftes dette referat. Efter 
spørgsmål fra et medlem, om hvad bestyrelsen vil arbejde med i 2018, samt en 
opfordring til bestyrelsen om at iværksætte et projekt om kendskab til hvor stor 
bestanden af pindsvin er i Danmark, blev beretningen enstemmigt godkendt med 
applaus. 
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab. 
Kasserer Lone Læbel Ehlers, fremlagde regnskabet. Kassereren blev spurgt om 
fordelingen af medlemmer på landsbasis, hvortil hun kunne meddele, at det ville blive 
undersøgt efterfølgende. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus. Yderligere 
beretning fra kassereren vedhæftes dette referat. 
Referenten kan efterfølgende oplyse, at medlemmerne fordeler sig således på landsbasis:  
Sjælland/Lolland/Falster: 1.267 medlemmer 
Fyn/Øerne: 150 medlemmer 
Jylland: 936 medlemmer 
 

4. Vedtagelse af næste års kontingent. 
Efter en drøftelse, blev det vedtaget at fortsætte med kontingent på 100,00 kr. årligt. 
 

5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
Dirigenten kunne fastslå, at der ingen forslag var indkommet fra medlemmer eller 
bestyrelse.  
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. 
På valg var: 
Aslaug Bugge – modtager genvalg. 
Ole Hansen – modtager genvalg. 
 
Mie Hartung meddelte generalforsamlingen, at hun ønskede at opstille som kandidat til 
bestyrelsen. 
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Dirigenten oplyste, at der var mulighed for afstemning ved håndsoprækning eller 
skriftlig afstemning. Et medlem ønskede skriftlig afstemning, hvilket dirigenten fastslog, 
var lovligt i henhold til vedtægterne.  
 
To medlemmer fra generalforsamlingen blev valgt som stemmetællere, og da stemmerne 
var optalt, meddelte dirigenten, at: 
 
Aslaug Bugge havde fået 18 stemmer 
Ole Hansen havde fået 13 stemmer 
Mie Hartung havde fået 5 stemmer 
 
Aslaug Bugge og Ole Hansen blev derfor genvalgt med applaus. 
 
Suppleanter: 
Katrine Ida Olsson – havde indsendt en indstilling til bestyrelsen om opstilling som 
suppleant til bestyrelsen – Katrine blev valgt for 1 år med applaus. 
Desa Desancic – ønskede at stille op, og blev valgt for 1 år, med applaus. 
 

7. Valg af to interne revisorer eller en ekstern. 
Revisionsfirma, Revisions-Centret, Næstved v/revisor Vagn Petersen blev valgt med 
applaus.  
 

8. Eventuelt. 
Et medlem foreslog, at foreningen udbreder mere oplysning om pindsvin via Instragram, 
Twitter og Youtube, da disse medier skaber meget opmærksomhed. 
Der ønskes flere frivillige til events. 
Et medlem anbefalede bestyrelsen at fokusere mere på arveindtægter. Testamenter kan 
oprettes som totaltestamente, og foreningen kan tilbyde at betale advokatsalæret. 
Der var en kort drøftelse om mere markedsføring/oplysning i medier, der henvender sig 
til have-ejere. 
 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden. 
 

 

Dato: 22. april 2018 

__________________________________________ 

Referent: Lone Læbel Ehlers     /      dirigent: Advokat Mette Mygind 
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Formandens beretning til generalforsamling i Pindsvinevennerne i Danmark  

 

Velkommen til generalforsamling hos Pindsvinevennerne i Danmark. 
 
Det har, som så mange gange tidligere været et meget omskifteligt år for foreningen.  
 
Ikke alene begrundet med travlheden i de forskellige sæsoner, hvor pindsvineplejerne altid har 
rigeligt at se til. Hvad enten, det er med at tage syge og tilskadekomne pindsvin ind, eller at 
genudsætte dem, når de er raske og foråret står for døren, så de får mulighed for at klare sig selv. 
 
Bestyrelsen har haft en del udfordringer. Ikke mindst fordi, der har været udskiftninger 
undervejs. Og her skal jeg i særdeleshed nævne, at Karin Albin fratrådte som formand for få 
måneder siden. Det er vi alle stadig berørte af, men er enige om i fællesskab, fortsat at kæmpe 
for de små piggede væsener. 
 
Da jeg på tidspunktet for Karins tilbagetræden var næstformand i PID, blev jeg af den resterende 
bestyrelse, konstitueret som formand frem til generalforsamlingen.  
Om mig kan jeg kort fortælle, at jeg bor i Århus og er uddannet advokatsekretær. Jeg er ikke 
plejer, men jeg har et stort kendskab til dyreværnsarbejde, idet jeg har arbejdet med dyr siden 
1980-erne, og har haft flere arbejdsområder inden for dyreværn i mange år. Bl.a. har jeg i Dansk 
Dyreværn Århus, været næstformand i 9 år, og formand i efterfølgende 9 år, samme sted. I 
samtlige år var jeg også redaktør og ansvarshavende på foreningens blad. 
 
Den nuværende bestyrelse i PID har et rigtig godt samarbejde. Vi er et godt team, med en 
blanding af gode administrative kompetencer og stor plejer-erfaring. Vi er alle ildsjæle, som er 
enige om at drøfte tingene og løse opgaverne i fællesskab, når de opstår.  
 
Derfor vil jeg, på hele bestyrelsens vegne anbefale, at generalforsamlingens deltagere stemmer 
på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og som ønsker at genopstille. 
 
Vi har gennem længere tid drøftet mulighederne for at forbedre sammenhængen i arbejdet 
mellem plejere i hele landet, ved at oprette regioner, bedre mentorordninger o.s.v. – det er 
projekter, som stadig er i ”støbeskeen”, men alle i bestyrelsen ser frem til, at de bliver til 
virkelighed i 2018. 
 
Noget vi har fået gennemført er nye indberetninger til brug for statistik over de pindsvin vi 
modtager i løbet af et år.  
 
Vi er rigtig glade for, at vi nu er godt på vej til at kunne dokumentere, hvor mange pindsvin vi 
får igennem plejestationerne på årsbasis. Ligeledes hvad årsagerne er, til vi får dem ind, og 
hvordan det fordeler sig på landkortet.  
 
Vi tror på, at vi i fremtiden kan drage nytte af de mange oplysninger, vi kan hente på de områder. 
Og vi er rigtig glade for, at plejerne vil hjælpe os med det.  
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I 2017 modtog vi 2.600 pindsvin, hvor af 60% blev genudsat, 16% overvintrede og 24% 
desværre døde. Men at 76% har overlevet, er vi ganske tilfredse med. 
 
Vi har – for ganske nylig, ændret vores telefonsystem, så der nu kun skal ringes til ét nummer. 
Vi håber det kommer til at fungere tilfredsstillende, og beder om forståelse for, hvis der skulle 
være ”indkøringsvanskeligheder” forbundet med det. 
 
Vi har haft besøg af vores engelske samarbejdspartnere, Vicky Oliver fra Brockworth Hedgehog 
Rescue og Jo Bisley fra Wild Hogs Hedgehog Rescue.  
De besøgte os i maj 2017, hvor de deltog i en plejerworkshop, og sidst har de været i Danmark 
hér i april måned, hvor de har besøgt to plejestationer. Det er et samarbejde, som vi er meget 
glade for, og som alle parter har meget nytte af. 
 
Jeg vil gerne takke alle, der hjælper med at hjælpe pindsvin i nød. Her mener jeg alle borgere i 
Danmark, der kontakter PID, når de finder et pindsvin. Alle medlemmer, vagttelefonister, 
plejere, chauffører, fundraiser og alle andre, der måtte være behjælpelige med at redde 
pindsvinene. I er alle med til at gøre en forskel. 
 
Personligt vil jeg gerne takke bestyrelsen for vedholdenhed og godt samarbejde i den forløbne 
periode, og jeg ser frem til det fortsætter i samme ånd, som hidtil. 
 
Beretningen sættes hermed til afstemning. 
 
Tak for ordet. 
Konstitueret formand Lissy Fisker 
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Kassererens beretning til generalforsamlingen i Pindsvinevennerne i Danmark. 

Resultatet for 2017 blev et lille underskud på 1.153 kr., og det må betegnes som tilfredsstillende, 
især da det kan konstateres, at 91 % af udgifterne udelukkende går til pindsvinepleje og 
udbredelse af viden om pindsvins levevis i Danmark. 

Der har dog været pres på økonomien, da kontingent-og donationsindtægterne har været faldende 
og udgifterne har været højere end i 2016. Årsagen til de højere udgifter har været antallet af 
flere pindsvin, som har været i pleje ude på vores plejesteder. Det har betydet flere udgifter til 
dyrlæger og medicin, samt til foder og diverse hjælpemidler. Vi har også haft indkøb af nye 
markedsføringsmaterialer, da vi har udvidet sortimentet på det område. Derudover har vi måttet 
trykke nye brochurer ad flere omgange. Brochurerne bliver uddelt ved diverse events, og til 
findere af pindsvin.  

I 2018 håber vi på flere nye medlemmer og donationer. Donationerne håber vi at skaffe gennem 
vores Facebook-side og ved diverse events. Vi håber, at vi igen i år vil være til stede ved 
Roskilde Dyrskue, som altid har været en stor succes. Ligeledes håber vi, at det kan blive aktuelt 
med mange flere events rundt om i landet. Vi plejer at få mange nye medlemmer og vi får også 
solgt en del af vores støttevarer. Men det er svært at finde frivillige til at hjælpe med at deltage i 
disse events, så jeg kan kun opfordre – især plejerne, til at melde sig til arrangementerne. Vi 
behøver jer. 

Vores aktiver på 643.000 kr. er fordelt med 188.000 i værdipapirer, 438.000 i likvide midler, et 
varelager på 14.000 og et ganske lille tilgodehavende på 3.000 kr.  

Passiverne er fordelt på skyldige omkostninger med 40.000 kr., kreditorer med 14.700 kr. og en 
egenkapital ultimo på 643.000 kr. Balancen stemmer derfor. 

Jeg plejer at slutte min beretning af med at takke for det foregående år, og i år skal dette ikke 
være nogen undtagelse. Tak til de af jer, som jeg arbejder tæt med:   

• Hanne Stajner (vores fundraiser), 
• Karina Hougaard (som hjælper med bogholderiet), 
• Signe Hartung (vores webmaster),  
• Katrine Olsson (vores grafiker og redaktør),  
• Søren Mogensen (lager-og logistikkoordinator) og  
• Bethina Nielsen (medlemskoordinator)  

 
– uden jer ville det slet ikke gå. 
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Jeg vil også som sædvanlig sige tak til plejerne. Nogle har forladt os i løbet af 2017, men andre 
er kommet til. Jeg har meget stor respekt for plejerne, som ofrer utroligt meget af deres tid til 
pindsvinepleje, på bekostning af fritid og samvær med familie og venner.  

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. Jeg håber, at vi får lov til 
at fortsætte i samme konstellation som nu, da vi er et godt team, og vi arbejder godt sammen. 
Som formand Lissy Fisker nævnte, så har vi en del projekter i ”støbeskeen”, og vi håber at kunne 
inddrage nogle af vores plejere i det arbejde. 

Regnskabet er forsynet med revisorpåtegning uden bemærkninger, hvorfor jeg indstiller det til 
godkendelse. 

 

v/kasserer Lone Læbel Ehlers 

 
 


