Referat af generalforsamling i Dyrenes SOS tirsdag 14/4 2015
1. Valg af dirigent.
Da der ikke var mødt andre medlemmer op end bestyrelsen, blev Mogens Hansen valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning.
Beretningen blev godkendt.
Året der er gået har været lidt præget af, at bestyrelsen har været lidt underbemandet. Først og fremmest
fordi vi skal have en ny kasserer, og det har vist sig at være vanskeligt at finde. Vi arbejder på at finde en
afløser for Tina Heinrichy, der er trådt ud af bestyrelsen, og vi siger tak til Tina for det arbejde hun har ydet.
Samtidig også tak til vores forhenværende kasserer Anne Marie Jensen, der i det forløbne år har hjulpet os
med en del kasserer-opgaver.
Trods vore problemer med at få de daglige administrationsopgaver løst, har vi stadig en fin og god kontakt
til vore projekter TAWESO i Tanzania, Lise i Costa Rica, Alisha i Indien og Soi Dog i Thailand. Alle har
modtaget økonomisk støtte fra os i årets løb.
Dyrenes SOS er involveret i et stort ABC program i Thailand, som arrangeres af Soi Dog og dyrlæge
Mogens Hansen. Projektet skal løbe af stablen de tre første uger af januar 2016. Det ser allerede nu ud til,
at vi bliver en flok på 8-10 dyrlæger, og 15-20 veterinærsygeplejersker. Vi glæder os meget til projektet, og
til at give vores medlemmer en førstehåndsberetning, idet både Mogens Hansen og Karen Hørmann
deltager fra bestyrelsen.
Af aktiviteter i det forløbne år kan jeg nævne den ekstraordinære generalforsamling i starten af januar, hvor
der blev vedtaget vedtægtsændringer.
Pga mandefald måtte vi desværre aflyse vores deltagelse i årets Input messe på KU-Life, men håber at det
lykkes os næste år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Bestyrelsen foreslog en forenkling af paragraf 5 og 6, for at tilpasse dem og dermed forenkle planlægningen
af generalforsamlingen.
Bestyrelsens nye forslag:
"§5 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter.
For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, er mindst
følgende dagsorden gældende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastlæggelse af budget, kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Generalforsamlinger skal afholdes i Storkøbenhavn.
Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske via foreningens
hjemmeside og skriftlig til hvert medlem med 3 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen fremsendes samt
budgetforslag for det igangværende regnskabsår.
Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dagsorden skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen
samt eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse.
På såvel de ordinære som de ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om
emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.
Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over
generalforsamlingen og møder.
§6 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst
1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen fremsætter et skriftligt ønske
herom, samt angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtet til senest 30 dage
herefter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, til afholdelse inden udgangen af den
følgende måned.
Såfremt der ikke er mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling
indkaldt, til stede på den ekstraordinære generalforsamling, kan dagsordenen nægtes behandlet."
Forslaget blev vedtaget og skal endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Budgettet blev vedtaget.
Kontingentet forbliver det samme.
6. Valg af bestyrelse.
Mogens Hansen, Helene Schønberg og Lonni Marquart var på valg.
Alle blev enstemmigt genvalgt.
7. Valg af suppleanter.
Sabine Førderer og Anne Marie Jensen var på valg. Anne Marie Jensen modtog genvalg og blev
enstemmigt valgt.
2. Suppleantposten er dermed ubesat.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor blev genvalgt.
9. Eventuelt.
Iab.

