Kastrup d. 3/6 2009

Generalforsamling Foreningen Dyrenes SOS tirsdag d. 2. juni 2009
Sted:

Københavns Dyrehospital

Deltagere:

Henrik Holm, Formand (HH)
Anne-Marie Jensen, Kasserer (AJ)
Lonni Marquart, Sekretær (LM)
Mogens Ø. Hansen, Bestyrelsesmedlem (MH)
Helene Schønberg, Bestyrelsesmedlem (HS)
Trine Nielsen, Suppleant (TN)
Kåre Tofte (KT)
Laila F. Danborg (LD)

Fraværende: Karen Hørmann, Næstformand
Julie Stephensen, Bestyrelsesmedlem
Sabine Förderer, Suppleant

Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de fremmødte.

Ad 1. Valg af dirigent
HH blev valgt som dirigent.

Ad 2. Formandens beretning
Opstart dyreklinik i Dharamsala:
Klinikken i Dharamsala ligger meget tæt på Tibetan Children Village, der er et område i Dharamsala med
tæt ved 2000 tibetanske børn. Området fungerer nærmest som en kostskole, hvor der kun bor børn og
deres lærere, som for øvrigt tit er gamle elever på skolen. Dalai Lama sætter en stor ære i at overvære
skolens afslutning hvert år i efteråret.
Selve klinikken bliver nyindrettet med fine faciliteter, og forventes færdig i denne måned, så den skulle
være fuldt funktionsdygtig når vi ankommer i august.
Costa Rica – Lise
Dyrenes SOS støtter Lise økonomisk i bestræbelserne på at starte en klinik i Costa Rica. Også dette er
lykkedes og klinikken forventes at starte op ultimo 2009.
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Messen ”Vi med hund”
Igen i år havde Dyrenes SOS en stand på messen. På standen blev b. la. udstillet billeder fra dyrlægernes
rejser og arbejde med dyrene. Der blev afholdt konkurrence og foreningen havde taget både T-shirts og
tørklæder med logo med som reklame. Deltagelsen var en succes med masser af besøgende og selv
Frederik fra X-factor kiggede forbi.
Indien - Karen
Karen har været på besøg i Indien. På hjemmesiden som bliver opdateret løbende kan man læse mere om
besøget.
Ny hjemmeside
Arbejdet med den nye hjemmeside som påbegyndtes i 2008 er fortsat i år og næsten klar. Det har været et
stort arbejde men formanden forventer et godt resultat. Formålet med den nye hjemmeside er først og
fremmest at gøre det muligt for interesserede at være i stand til at melde sig ind og betale for medlemskab
online. Hjemmesiden er også nødvendig for at gøre foreningen synlig. Resultatet skulle gerne give endnu
flere medlemmer og dermed gøre foreningen i stand til at igangsætte større og flere projekter til gavn for
dyrene.
Facebook
Dyrenes SOS er kommet på Facebook. Formanden takkede LM som har været foregangskvinde for
projektet. Over 1000 mennesker har meldt sig ind som interessenter i Facebook-gruppen.
Medieomtale
Formanden berettede at Dyrenes SOS i 2008 har fået en del medieomtale. Foreningen er blevet nævnt i
både ”Vores kæledyr”, ”Alt om din hund og kats sundhed”.
Magasin
Der har været lagt et stort arbejde og en del ressourcer i at lave et magasin. Artikler og annoncer er på
plads og magasinet er klar til at gå i trykken. HS har gjort et stort arbejde for at dette skulle lykkes og
foreningen er også taknemmelig for Camillas hjælp som har været uvurderlig i denne forbindelse.
Donationer
Foreningen har i 2008 modtaget donationer fra både private og virksomheder hvilket man er meget glad
for. På hjemmesiden kan man finde en liste over donatorer.
Alt i alt har 2008 været et år hvor der er blevet tænkt langsigtet hvilket ikke har givet året de store
resultater. Disse ser vi til gengæld nu i år 2009.
Ad. 3 Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
AM gennemgik det reviderede regnskab. Årets resultat blev kr. 17.611,-.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
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Ad. 4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Ændring af paragraf 5 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Formanden stillede forslag om en ændring af paragraf 5 omkring indkaldelse af ordinær generalforsamling.
På nuværende siger paragraffen at varsel omkring afholdelse af ordinær generalforsamling skal gives med
mindst 30 dages varsel og senest 1. april samt afholdelse skal ske inden udgangen af maj måned.
Bestemmelserne kolliderer.
Nyt forslag: Varsel 30 dage og afholdelse inden udgangen af maj måned.
Forslaget kunne ikke vedtages da paragraf 7 siger at alle medlemmer skal stemme og mindst 2/3 af de
fremmødte skal stemme ja. Vedtægtsændring blev herefter udsat til ekstraordinær generalforsamling 4.
August 2009. Foreningens medlemmer skal indkaldes med min. 30 dages varsel.

Ad. 5 Fastlæggelse af budget, kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet forbliver uændret i år 2009. Det vil sige kr. 360,- pr. år for
privatpersoner samt for firmaer kr. 1.000,- inkl. bannerplads.
Forslaget blev vedtaget.

Ad. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.
Henrik Holm
Julie Stephensen
Helene Schønberg
Mogens Østergaard Hansen
Alle blev genvalgt og det betyder at i år 2009 består bestyrelsen af:
Henrik Holm, Formand
Karen Hørmann, Næstformand
Anne-Marie Jensen, Kasserer
Lonni Marquart, Sekretær
Mogens Ø. Hansen, Bestyrelsesmedlem
Helene Schønberg, Bestyrelsesmedlem
Julie Stephensen, Bestyrelsesmedlem
Trine Nielsen, Suppleant
Sabine Förderer, Suppleant
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Ad. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant
Punktet udgår da registreret revisor benyttes.

Ad. 8 Eventuelt
LD gav en kort præsentation af sig selv og vil fremover hjælpe foreningen med diverse opgaver. Til at starte
med kommer hun til at koncentrere sig om Facebook-gruppen.
KD er en stor hjælp som frivillig og fortæller alle om foreningen og vil også hjælpe med at dele brochurer ud
på biblioteker og apoteker. KD har foruden at hjælpe også doneret midler til foreningen.
Dirigenten/formanden erklærede herefter den ordinære generalforsamling for officielt afsluttet.
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