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HUSK AT TILMELDE JER TIL PID’S 
25 ÅRS JUBILÆUM.
Vi er ved at lægge sidste hånd på arrangementet, og med 
jeres deltagelse vil det helt sikkert blive et brag af en suc-
ces. Der er kommet mange nye plejere til, og mange af jer 
kender kun hinanden via facebook-gruppen – det er derfor 
alle tiders mulighed for at mødes ansigt-til-ansigt.
En deltagelse i jubilæet viser et stærkt sammenhold og at 
der støttes op om foreningen og dens gode værdier. 
Stifteren af foreningen Kirsten Fournais kan desværre ikke 
selv deltage pga sin høje alder, men hun ville ellers have 
elsket at mødes med jer, og hun ville være stolt over et 
stort fremmøde.
Vi har allerede fået en del tilmeldinger, men ikke fra så  
mange plejere, og derfor håber vi, at fl ere har lyst til at 
melde sig til. I er også velkomne til at tage en ledsager 
med. Vi har valgt Odense pga. den centrale placering i 
landet, og vi opfordrer til samkørsel, da det bliver billigst 
for alle parter. 
Så skynd jer at tilmelde jer til kasserer@pindsvin.dk 
samt indbetale 50 kr. på Mobilepay 30141662. Der kan 
også indbetales til Skjern Bank, reg.nr. 7780 og kontonr. 
2121176. Beløbet går ikke til afholdelse af festen, men til 
dyrene. Sidste tilmeldingsfrist er den 17. november 2018. 
Vi vil bede endnu en gang om at oplyse navne på jeres 
hjælpeplejere og de chauffører, som I bruger rigtigt 
meget, da vi synes, de også skal have chancen for at del-
tage. Derfor beder vi jer om at sende en mail til Desa på 
chauffoer@pindsvin.dk med navn og mailadresse på den/
de pågældende frivillige, så vi kan sende en invitation.

Med venlig hilsen
Event-udvalget: Lissy, Desa og Lone

PERSONDATALOVGIVNINGEN 
I er formentlig alle bekendt med den nye persondata¬lov-
givning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Den betød en 
del procedureændringer for foreningen, og har ligeledes 
betydet, at vi har skulle udarbejde både en persondata-
politik samt en IT-sikkerhedspolitik, som skal være beskre-
vet og være til rådighed, såfremt vi vil blive kontaktet af 
Datatilsynet. 
Det har også betydet en procedureændring i registrering/
afregistrering af medlemmer i vores medlemsdata, som er 
en del af vores regnskabssystem. 
Da vi er en forening med frivillige, så er det almene råd, at 
alle vores frivillige underskriver en samtykke-erklæring. 
Det er frivilligt, om man vil skrive under – men det anbefa-
les. Samtykkeerklæringerne vil blive opbevaret elektronisk, 
og vil til enhver tid kunne trækkes tilbage. 
Vi vil i den nærmeste fremtid fremsende en samtykke-er-
klæring til jer pr. mail. Det vil være Lone (kasserer), der er 
den ansvarlige for denne proces, og I kan altid henvende 
jer til hende, såfremt I har spørgsmål. Samtykkeerklæring-
en vil også blive sendt til hjælpeplejere, chauffører og 

alle de administrative frivillige, som er registreret hos os. 
Har I hjælpeplejere, der IKKE er registrerede i foreningen, 
som jeres hjælpeplejere – beder vi jer om, at de melder sig 
ind, så vi har deres oplysninger. På plejerintra kan I læse 
nærmere om procedurerne for hjælpeplejere. 

PAUSETELEFONEN
Der er nogle af jer, der er i tvivl om, 
hvordan I melder på og af pause. 
I skal melde pause på SMS 
på telefon 31217681. 
Og når I er klar igen, melder I det ind 
igen. SMS’erne læses efter kl. 20 og 
pausen vil være gældende den kom-
mende dag. Står du akut og skal på 
pause, så ring til vagttelefonen, så 
den, der har vagten er informeret.

BESTILLINGER
Du kan bestille sprøjter, spidser, Naturolie og Vita Biosa 
hos Lena på hjaelpemidler@pindsvin.dk.
Du kan bestille foder, Zoolac, Vetericyn, K-vitamin, KMR og 
sutter hos Aslaug på foder@pindsvin.dk 
eller SMS på 40337409. 
HUSK at skrive det antal pindsvin, du har OG dit navn og 
adresse – det gør det meget nemmere for Lena og Aslaug!
OBS: Hvis du kommer til jubilæet, kan Aslaug tage bestil-
linger med til dig!

NYT OMSTILLINGSSYSTEM
Mandag den 12/11 starter vi med et nyt omstillingssystem. 
Det nye system betyder, at fi nderne kommer i kø og - ved 
stor travlhed – vil det være muligt at være fl ere om at 
passe telefonen. Desuden får vi statistik på, hvor mange 
opkald, vi har, og på hvilke tidspunkter. 
Systemet er dyrere end vores nuværende system, men da 
vagttelefonen er ”nerven” i vores arbejde, har vi valgt at 
afsætte de penge. Vi har haft klager i løbet af sæsonen fra 
fi ndere, der ikke kunne komme igennem, hvilket jo betyder, 
at der er nogle pindsvin, der ikke kommer i pleje hos os.

31 21 76 81
sms:

PAUSE
dit navn
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OPSLAG TIL FACEBOOK
Hjælp os med at skrabe penge ind! På vores åbne
Facebook-side, sætter Lone opslag op med historier fra 
plejen. De historier giver rigtigt mange donationer – der 
kan komme op til kr. 3.000,- på én historie! Så har I en god 
historie, så send den til Lone på kasserer@pindsvin.dk 
– gerne sammen med billeder!

STATISTIK 1, 2 & 3 KVARTAL 2018
Der er fl ere og fl ere, der indberetter – det er vi glade 
for!Vi vil være rigtigt glade, hvis I også vil indberette, 
selvom alle tallene er 0, så kan vi se, at I er med! 
Der er sikkert nogen, der kan være i tvivl om, hvordan I 
skal indberette. I så fald kan I skrive til Aslaug på plejeran-
svarlig@pindsvin.dk, så kan hun hjælpe jer. Der er også 
planlagt en omformulering af vejledningen.

I 3. kvartal (juli, august, september) var der travlt! Der er 
indberettet 1.119 pindsvin! Og de fordeler sig således:

1119 PINDSVIN FORDELT PÅ ALDER I 3. KVARTAL 2018

VELKOMMEN TIL NYE PLEJERE
Her midt i højsæsonen fi k vi 52 nye plejere! De fl este er 
kommet godt i gang med at pleje pindsvin. Takket være 
”gamle” plejere, som har gjort et kæmpe arbejde med at 
ringe rundt og sætte de nye i gang!
Velkommen til jer nye – og tak til jer ”gamle” for indsatsen!

REGIONSMØDER
Vi har før fortalt jer om vores planer om at holde møder 
rundt omkring i landet. Det er nu besluttet, at medlemmer 
fra bestyrelsen tager rundt i landet i starten af 2019. Mette 
og Aslaug fra bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på 
nogle datoer, og de vil kontakte nogle af jer mhp. hjælp 
til det praktiske: hvor vi kan være osv. Hvis du allerede nu 
ved, at du gerne vil være med til at planlægge i dit områ-
de, må du gerne sende en mail til Aslaug på 
plejeransvarlig@pindsvin.dk

Møderne vil have en varighed på 2-3 timer, hvor vi sam-
men drøfter, hvordan vi kan styrke hjælpen til pindsvin 
netop i jeres område.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Babyer
41%

Unger
41%

Voksne
24%


