GENERALFORSAMLING
2020
Referat
Storkøbenhavn og Amager

Referat af Generalforsamling hos PindsvinePlejerne, søndag, 23. februar 2020
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 Vibeke Bekker valgt. Da Generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt, gav hun ordet til formanden/Bestyrelsens beretning.
2. Formanden fremlagde vedhæftede beretning.
Der var ingen indsigelser ift beretningen.
3. Regnskabet blev godkendt.
4. Der var ikke modtaget forslag.
5. Der var ikke fremsat forslag om ændring af kontingent. Dette forbliver uændret.
6. Valg af bestyrelse:
Inge Tornkjær genvælges for 2 år.
Dorte Sigga Lund genvælges for 1 år (så de to plejere ikke er på valg samme år
fremover).
Annette Lindgren genvælges som kasserer udenfor bestyrelsen.
7. Michael Luther genvælges som revisor.
8. Eventuelt:
Hjælpeplejer Carina Jensen arbejder på at f.eks. Lea Vermelin kommer til
Pindsvinekonference i Billund i 2020 (se i øvrigt beretningen for mere om denne).
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Carina Jensen har mange pindsvin i hendes lokalområde og forslår præsentation
af pindsvin/Pindsvineplejerne på lokale skoler. Dette støttes af bestyrelsen, så
Carina arbejder videre på dette.

Generalforsamlingen blev herefter erklæret afsluttet.
Referent Vibeke Bekker

Godkendt af Inge Tornkjær og Dorte Sigga Lund
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Generalforsamling Pindsvineplejerne Feb. 2020

Formandens beretning
Velkommen til vores 5. generalforsamling her i Pindsvineplejerne.
Meget er sket i det sidste år.
Vi var så heldige endnu engang at modtage et legat på 50.000 kr fra Hedvig Quidings fond.
Det har betydet, at vi kunne få en ekstra akutkasse hos Dorte, og at vi kunne give foder i det
omfang det var nødvendigt til vores hjælpeplejere, så de ikke selv skulle købe det.
Vi har fået lavet foldere, etableret en ny hjemmeside samt indkøbt varmekasser.
Derudover har vi haft mulighed for et lærerigt besøge på Vale-Wildlife Hospital i England.
I 2019 startede vi et officielt samarbejde med Dyrenes Beskyttelse. Samarbejdet funger på
den måde, at DB leverer fundne pindsvin til os, hvorefter vi overtager den videre pleje og
dyrlæge håndtering.
Vi har til gengæld desværre også måtte stoppe samarbejdet med PID, da de ikke har været
villige til at overholde de aftaler vi har indgået med dem. Der er dog stadig PID plejere som
henviser til os, hvilket vi selvfølgelig tager imod, da det grundlæggende er pindsvinene, der
er det vigtige og ikke andet.

Lidt statistik
Vi har i alt fået indleveret 311 pindsvin i 2019. 132 af de indkomne dyr er efterfølgende
døde dvs. 42%. Altså en umiddelbar overlevelses procent på 58%.

Overordnet fordeling 311 indkomne totalt

42%
58%

Døde 132 dvs. 42%

Overlevende 179 dvs. 58%
Overordnet
overlevelsesprocent
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Kigger man nærmere på de pindsvin der er døde, fordeler det sig dog sådan, at 65 er døde
umiddelbart ved ankomsten, kort herefter 39 aflivede, dvs. de har været så medtagne at de
var umulige at redde! 28 pindsvin er reelt gået bort under det senere forløb.

Fordeling af døde 132 ialt
21%
49%
30%

Død omkring ankomst 65 dvs.
49% af alle døde
Aflivet kort efter ankomst 39
dvs. 30%
Senere døde eller aflivet 28
dvs. 21%

For at få en realistisk overlevelsesprocent i forhold til reelle behandlingsemner, må vi
trækker de pindsvin fra, som vi ikke har haft en chance for at redde! Vi har således 207
tilbage.
Af de 207 pindsvin har vi behandlet og helbredt 179, hvilket giver en reel
helbredelsesprocent på 86,5%.

Overlevelses procent af reelle
behandlingsemner 207 ialt
13,5
Døde senere i forløb 28, dvs.
13,5%
86,5

Behandlede og raske 151 dvs.
86,5% reel overlevelsesprocent
(DOA korigeret)
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Lidt geografi
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Om det er fordi pindsvinene er i nedgang eller ej, kan vi ikke sige med sikkerhed, men vi kan
konstatere en nedadgående tendens!
Dette kunne måske skyldes de mange byggerier i vores nærområder, som ødelægger
dyrenes naturlige tilholdssteder!
I 2019 har vi desværre også modtaget markant flere skadede pindsvin, som har resulteret i
flere aflivninger end de forgående år!
Der skal lyde et stort tak til alle der har gjort en aktiv indsats for at muliggøre foreningens
gode arbejde, uden jer havde de fine resultater ikke været mulige.
Vibeke, Helle, Anette L.
Alle vores frivillige chauffører
Hjælpeplejere og staldplejere
Dyrlæge Annette fra Kongelundens dyreklinik.
Dyrlæge Rikke fra City dyreklinik
Også en tak til alle medlemmer, alle unavngivne donationer og sponsorer.
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Jeg vil runde af med at fortælle, at PP i april sender 3 hjælpeplejer og 2 plejere på
konference i Billund.
Konferencen er en international videnskabelig konference udelukkende omhandlende
pindsvin! Dyrlæger, forskere og plejere fra hele Europa deltager, inklusive vores egne
dyrlæger Annette og Rikke. Konferencen er arrangeret af Dr. Sophie Lund Madsen, som er
Danmarks eneste forsker på området, samt Dorthe Madsen fra Dyrenes Beskyttelse.
Inge
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Årsregnskab 2019

Indtægter:
Medlemsskaber
Donationer
Pindloppen
Mobilepay
Andet
Indtægter i alt

Udgifter:
Medicin
Dyrlæge
Foder/hø
Kontorhold
Kørsel
Bankgebyr
Øvrige, Nøgleringe mm.

Overskud/underskud
Drift

2.502,25
550,00
2.699,50
50.898,29
60.518,51
117.168,55

-20.562,08
-37.340,68
-23.352,35
-50,00
0,00
-138,00
-41.721,39
123.164,50
-5.995,95

53250246322 Bank primo beholdning
Overskud
Bank ultimo beholdning

83.359,92
-5.995,95
77.363,97

Pindloppen 53250347757 Bank primo beholdning
Overskud/underskud
Bank ultimo beholdning

0,00
0,00
0,00
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