Generalforsamling i Dyrenes SOS d. 15 maj 2012 på Københavns Dyrehospital
Tilstede: Mogens Hansen, Helene Schønberg, Karen Hørmann, Anne-Marie Jensen, Rikke Wendt
Larsen, Lonni Marquart, Clara Elsass, Julie Stephensen (ref).
1) Valg af dirigent
Anne-Marie blev valgt.
2) Formandens beretning om det forløbne år
Dyrenes Sos går ind i sin 7. sæson.
Som noget nyt afholdes der flere årlige visionsmøder (heldagsmøder) dette giver alle
inspiration og vil blive videreført.
Krisen mærkes også hos Dyrenes SOS, hvor vores medlemstal desværre er status quo.
Antallet af donationer skrumper ind.
Initiativer i årets løb har været medlemskonkurrence, hundemarch og samarbejde med et
telemarketingfirma, som desværre opgav at øge vores medlemstal.
Vigtigt, at vi kontinuerligt støtter vores faste projekter, så vi hellere støtter færre projekter
stabilt end flere, som muligvis ikke arbejder efter DSOS’ formålsparagraf.
Nuværende faste projekter er: Lise i Costa Rica, Taweso i Tanzania, Kat Centre i Indien og
Tibet Charity som alle sender gode rapporter tilbage om arbejdet med ABC programmer.
One Heart Shelter i Belize har desværre været ramt af uheld, og er derfor ikke blevet
færdig med shelter til flere hunde.
Laila Fobian er udtrådt af bestyrelsen.
Vores tidligere formand og medlem af bestyrelsen Henrik Holm døde i april – æret være
hans minde.
Beretningen er enstemmigt godkendt.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet sendes til alle i bestyrelsen.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Bestyrelsen foreslår, at raterne for
kontingent kun kan være: årlig,, halvårlig, eller kvartalsvis.
Forslaget om raterne er enstemmigt vedtaget.
Kaare foreslår en årlig indsamlingsdag for Dyrenes SOS á la Kræftens Bekæmpelse. Dette
kan desværre ikke lade sig gøre, da DSOS ikke er en stor nok organisation.
Desuden foreslår Kaare et orienteringsløb (evt. med hunde?) og afholdelse af fx en
håndboldkamp.
fremtidig

5. Fastlæggelse af budget og kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budget godkendt og uændret kontingent enstemmigt vedtaget.
6 og 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Rikke Wendt Larsen blev enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem, velkommen!
Clara Elsass blev enstemmigt valgt som suppleant til bestyrelsen, velkommen!
Sabine Förderer blev enstemmigt genvalgt som suppleant til bestyrelsen (in absentia).
Karen Hørmann, (formand) blev enstemmigt genvalgt
Anne-Marie Jensen, (kasserer) blev enstemmigt genvalgt
Lonni Marquart (Web) blev enstemmigt genvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Samme revisionsfirma er enstemmigt valgt. De har oven i købet nedsat prisen.
9. Eventuelt.
I.a.b.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede dette års generalforsamling.
Referent
Julie Stephensen
16/5-12

