Referat af Generalforsamling i Dyrenes Sos d. 14 maj 2013 på Det Biovidenskablige Fakultet
Tilstede: Mogens Hansen, Helene Schønberg, Karen Hørmann, Anne-Marie Jensen, Rikke Wendt
Larsen, Lonni Marquart, Clara Elsass, Julie Stephensen, Kåre Tofte, samt Hanne Stajner.
1) Valg af dirigent
Anne-Marie Jensen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet..
2) Formandens beretning om det forløbne år
Dyrenes Sos går ind i sin 8. sæson.
Ved et tilbageblik på foreningens 7. sæson er der særligt et emne der går igen på
bestyrelsesmøderne. Det er foreningens medlemstal, og spørgsmålene om hvordan vi får
fat i flere medlemmer. Medlemmernes kontingenter er rygraden i den økonomiske støtte vi
kan give videre til arbejdet med at forbedre vilkårene for gadehundene rundt omkring i
verden, og det er meget simpelt og logisk, at jo flere medlemmer, jo flere hunde kan vi
hjælpe.
For at øge interessen for vores arbejde, har vi i årets løb iværksat forskellige initiativer.
Vi har fået Ambassadøraftaler i stand med 6 kendte danskere: Lene Nysted Rasted, Stig
Elling, Lisbeth Dahl, Jes Dorph Petersen, Kirsten Lehfeldt, og Preben Kristensen, og vi er i
bestyrelsen utrolig glade for og stolte over, at de vil være med til at bakke op om vores
arbejde på denne måde, og vil gerne sige stor tak til dem.
I september 2012 havde vi den store glæde at blive inviteret til at have en stand på
uddannelsesmessen Input 2012, der blev afholdt på Ku-Life for veterinærstuderende. Her
havde vi en særdeles velbesøgt stand dagen igennem, og vi satte et rejselegat på højkant,
og vinderen blev udtrukket blandt de årsmedlemsskaber, som blev tegnet på messedagen.
Endelig har bestyrelsesmedlem, dyrlæge Mogens Hansen fra Nordkystens Dyrehospital,
meget velvilligt reklameret meget grundigt for Dyrenes Sos i sin klinik, ved at give rabat til
kunder der tegner årsmedlemsskab i foreningen, og det er blevet en stor succes.
2012 blev også året hvor vi måtte lukke for støtten til One Heart Shelter i Belize. Til trods
for at foreningen har ydet en betragtelig økonomisk støtte til projektet, har det været
vanskeligt for os at få dokumentation for at pengene blev brug i overensstemmelse med
vores vedtægter, og samarbejdet blev derfor stoppet.
Til gengæld har vi i stedet fået kontakt med en velfungerende indisk organisation, Tolfa,
som bestyrelsesmedlem Rikke Wendt Larsen besøgte i efteråret 2012. Desuden støtter vi
stadig Taweso i Tanzania, og Lise i Costa Rica.
Vi har også støttet KAT Centre i Nepal, men pga problemer med myndighederne, har
organisationen desværre måtte lukke centeret.
På nuværende tidspunkt undersøger vi mulighederne for at støtte et thailandsk
gadehundeprojekt, der bl.a arbejder for at stoppe de mange ulovlige hundetransporter.
Tidligere på året blev vi optaget som associeret medlem i Doso, og vi er stolte af at være
med, og glæder os til samarbejdet.
Dyrenes Sos takker alle der i årets løb har støttet foreningen, og denne tak gælder såvel
alle der har ydet økonomisk støtte, såvel som de frivillige, der har arbejdet i et af vore
projekter, og delt deres oplevelser med alle medlemmer af Dyrenes Sos.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Ingen forslag fra bestyrelsen og ingen indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af budget og kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budget forelagt og uændret kontingent enstemmigt vedtaget.

6 og 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Julie Stephensen (sekretær) blev genvalgt
Helene Schønberg blev genvalgt
Mogens Østergaard Hansen (næstformand) blev genvalgt
Clara Elsass blev genvalgt som suppleant
Sabine Förderer blev genvalgt som suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
PDG-Revision blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Intet

