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GENERALFORSAMLING 
 

2019 
 

Referat 
 

Storkøbenhavn og Amager 
 

 
 

Referat af Generalforsamling hos PindsvinePlejerne, søndag, 3. marts 2019 
 
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent  
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4) Eventuelle forslag 
5) Fastsættelse af kontingent 
6) Valg af bestyrelse 
7) Valg af intern revisor 
8) Eventuelt 

 
 

1. Som dirigent blev Dorte Sigga Lund valgt. Hun erklærede Generalforsamlingen 
rettidigt indkaldt og gav ordet til formanden/Bestyrelsens beretning. 
 

2. Formanden fremlagde vedhæftede beretning. Michael Luther fremlagde 
statistikark over årets pindsvin modtaget af foreningen. 
Der var ingen indsigelser ift beretningen eller statistikark. 
 

3. Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Bestyrelsen havde foreslået en tilføjelse til vedtægternes Pkt.6: 
Alle pindsvin, der indleveres til PP, skal kontrolleres af en af Bestyrelsen 
godkendt dyrlæge. Dette kan ske skriftligt, f.eks. med billede og beskrivelse. 
Plejer, der fraviger dette, ekskluderes øjeblikkeligt af foreningen. 
 
Desuden havde bestyrelsen foreslået denne ændring: 
Under dagsordenen står ’Forslag til behandling under Dagsordenens pkt 5’ - 
ændres til ’Forslag til behandling under Dagsordenens pkt 4’... 
 
Forslagene blev vedtaget. 
 

5. Kontingentet er uændret. 
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6. Valg af bestyrelse: 
Vibeke Bekker genvælges. 
Kristine T Pedersen vælges.  
Annette Lindgren vælges som kasserer udenfor bestyrelsen 
Konstituering: Inge Tornkjær genvælges som formand. 
 

7. Michael Luther genvælges som intern revisor. 
 

8. Eventuelt: 
Hvis der iblandt vores medlemmer sidder nogen, som kunne tænke sig at hjælpe 
foreningen med de mange opgaver, har vi især brug for dette: 
 
Vi mangler desværre stadig en udsætningsansvarlig til at undersøge nye steder 
og køre ud med raske pindsvin. Hvis der blandt vores medlemmer sidder en, som 
kunne have lyst til dette – vil vi være glad for en snak, hvor opgaverne nærmere 
kan beskrives. Der vil være et oplæringsforløb med støttende hjælp, da man skal 
kunne vurdere, om stederne er egnede samt kunne godkende eller afvise 
anmodninger om udsætningssteder. Desværre kan foreningen ikke yde støtte til 
benzin, så dette vil være for egen regning. 
 
Desuden mangler hjælpeplejere – hvis du kunne ønske dig at blive hjælpeplejer, 
se venligst kravene for dette på vores hjemmeside. Hvis du opfylder alle krav, 
hører vi gerne fra dig. 

 
Der er åbenbart usikkerhed mht hvornår medlemskontingent skal fornys. Betaling 
af medlemskontingent gælder for 1 år, og der vil efter 1 år blive udsendt mail om 
fornyelse af kontingent. Dette vil blive tilføjet vores hjemmeside. 

 
 
Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet. 
 
Referent Vibeke Bekker 
 
 
Godkendt af Inge Tornkjær, Dorte Sigga Lund og Kristine T Pedersen 
 

 


