
Referat fra ordinær generalforsamling hos Foreningen Simba - Hjælp til herreløse katte 
Dato for generalforsamlingen: Lørdag d. 21-04-2018 

Klokkeslæt: Kl. 13.00 

Sted: Klintevej 23, 4654 Fakse Ladeplads 

Antal stemmeberettigede fremmødte: 5 

 

1) Valg af ordstyrer/referent/stemmetæller:  

Valgt til ordstyrer og referent: Anette Vidland Jensen 

Valgt som stemmetæller: Mia Brogård 

 

2) Formandens beretning (V/Rikke S. Jensen): 

 

Endnu et år er gået, hvor vi stadig mærker den store opbakning fra vores trofaste støtter, hvilken vi er 

utrolig taknemmelige for, for uden den ville vi ikke være i stand til at yde den hjælp til kattene, som vi gør.  

Foreningens formål er stadig at hjælpe herreløse katte eller katte der har akut brug for hjælp. Alle vores katte 

er neutraliserede, id-mærkede, vaccinerede og sundheds- og sygdomstjekkede, når de formidles ud. 

I det forgangne år har vi haft mange små moderløse killinger inde, som desværre var mærkede at deres start 

på livet, og vi måtte derfor måtte sige et kærligt farvel til flere af dem, grundet bl.a. neurologiske skader, 

forårsaget af deres svære start på livet. 

I 2017 har vi fundet fantastiske hjem til 19 af vores plejekatte. Hjem hvor stadig får daglige opdateringer fra 

til stor glæde for os. Indtil videre i 2018 har 12 af vores skønne plejekatte ligeledes fået et fantastisk hjem, 

enten sammen eller hos en familie som i forvejen har en kat.  

Gruppen ”Simbas venner – de nye familier” udvides stille og roligt, efterhånden som foreningen formidler 

katte ud. Vi nyder at se opdateringer af kattene i deres nye hjem. Familierne er godkendte efter et grundigt 

interview af både foreningens plejeansvarlige og den pågældende plejemor, samt efter besøg hos 

plejefamilien. Det er for os vigtigt, at den nye familie føler tillid til foreningen, så de ikke er bange for at 

opsøge os vedr. tvivlsspørgsmål om eksempelvis ændret adfærd, foder eller lignende.  

Vi har for tiden blot 4 plejekatte inde. Dobby og Jack, som er hos mig, samt Sasha og Wilma som er i pleje 

hos vores fantastiske plejemor Signe i Skanderborg. Sasha og Wilma har været i pleje i rigtig lang tid, og vi 

mærker absolut at de befinder sig i et område, hvor der er stor konkurrence fra div. foreninger og internater, 

hvilket kan være grunden til, at Sasha og Wilma stadig ikke har fundet deres kommende hjem.  

Det lyder ikke af meget, når jeg siger, at vi pt. kun har fire plejekatte inde i foreningen, men vi mangler 

engagerede plejefamilier, hvilket vi konstant arbejder på at få, samt vi har planlagt at sætte en større 

kampagne i gang for dette. Der skal ikke herske tvivl om, at det kan være umådeligt hårdt at være 

plejefamilie, det tager meget af ens tid, samt ens hjem bliver præget af det, og ind i mellem oplever 

plejefamilien hårde sygdomsforløb hos plejekatten, som kan ende trist. Når alt dette er sagt, så giver det også 

en ubeskrivelige stor glæde, når plejefamilien oplever, hvordan en sky og forsigtig kat udvikler sig til en kat 

med selvtillid og selvværd, og i det hele taget er det bare livsbekræftende at være plejefamilie, og være med 

til at gøre en forskel for nogle fantastiske katte. 

Foreningen Simbas generalforsamling 



I 2017 har vi også sagt farvel til nogle af vores plejefamilier, hvem vi takker for deres store og engagerede 

arbejde med plejekattene. 

Ligesom sidste år, oplevede vi en stilstand i formidlingerne sidst på året, hvorefter den steg lidt igen i det 

nye år. 

2017 bød atter på flotte donationer til vores plejekatte fra Kruuse, som vi er dybt taknemmelige for. 

På bestyrelsesfronten har vi budt et ”velkommen tilbage” til Mia Brogård. At sidde i bestyrelsen kræver et 

stort stykke arbejde, et stort overblik, samt det er tidskrævende.  

 

3) Fremlæggelse af budget og regnskab (V/Anette Vidland Jensen): 

Årsregnskab 2017 

Kassererens beretning: 

I 2017 så regnskabet således ud, at vi på indtægtssiden lå på 72.800,29 kr., og på udgiftssiden lå vi på 

73.228,85 kr. 

Dvs. at der for året var et lille minus på 428,56 kr. 

Dog kom vi alligevel ud af 2017 med et lille overskud på kontoen, i det vi også gik ud af 2016 med et lille 

plus, så alt i alt ender 2017 med et plus på Simba-kontoen på 3.343,12 kr. 

Dette beløb er overført til regnskabsåret 2018. 

Vi har i Foreningen Simba den politik, at vi ikke tager flere katte ind end vores økonomi kan bære, for vi 

prioriterer at betale vores kreditorer, samt sørge for at foreningens udgifter altid bliver betalt rettidigt. 

Vi oplevede, som i de tidligere regnskabsår, at det har været en stor udfordring at rejse midler til 

foreningens formål i 2017, i det der jo er rigtig mange om buddet, men vi forsøger hele tiden at komme på 

nye idéer til foreningens fundraising, og vi vil også fortsat søge legater og fonde, selvom det er svært at få 

tildelt, da der er mange der ansøger. 

De midler vi har fået ind i 2017, er kommet via donationer og formidlingssumme, samt ved 

kontingentoprettelser/fornyelser, og ved auktioner/salg i vores støttegruppe, hvor alt hvad vi har solgt for 

der, naturligvis også er talt med som indsamlede midler, ift. det regnskab som vi hvert år afleverer til 

Indsamlingsnævnet. Vores regnskabsår for indsamlede midler løber fra d. 10. maj 2017 – 09. maj 2018, og 

regnskabet vedr. dette, skal være Indsamlingsnævnet i hænde senest d. 01. juni 2017. 

Vi fik i 2017 MobilePay Erhverv, som er den måde man skal oprettes på, når det er tilknyttet en forening. Det 

koster et gebyr ifb. med de automatiske overførsler fra MobilePay til Simba-kontoen, og det kan vi desværre 

ikke komme udenom. Prisen er 0,75 pr. transaktion for 1-1999 transaktioner, og derefter falder prisen 

gradvist. Gebyret bliver trukket direkte fra det beløb som der indbetales til vores Mobilepay, så dvs. at 

kommer der en donation på f.eks. 500 kr., så får foreningen kun de 499,25 kr. overført til kontoen, da gebyret 

trækkes med det samme. 

 

Budget for 2018: 

Det er svært at kunne lægge et budget for det nye regnskabsår, da vi jo aldrig ved hvor meget vi får ind i 

donationer eller om vi evt. får tildelt legater eller får udbetalinger fra fonde, men vi fortsætter vores arbejde 



med fundraising, og håber på, at vi igen i år får midler nok ind, så vi kan gøre en forskel for en masse 

herreløse katte. 

Regnskabet for 2017 blev godkendt med stemmerne 5 for / ingen imod. 

Regnskabet for 2017 er revideret af økonom Per Brogård. 

 

4) Fastlæggelse af kontingent for 2018: 

Det blev vedtaget at kontingentet for 2018 forbliver det samme som i 2017, hvilket er 250,00 for almindeligt 

medlemskab, og 500,00 kr. for erhvervsmedlemsskab. 

5 stemmer for / ingen imod 

 

5) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde pr. mail senest 10 dage før 

generalforsamlingen, dvs. senest d. 11-04-2018): 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

6) Valg til bestyrelsen jf. §3 i foreningens vedtægter: 

På valg er foreningens formand (lige år) 

Rikke S. Jensen blev genvalgt som formand, med stemmerne 4 for / ingen imod (personen på valg stemmer 

ikke selv). 

Rikke S. Jensen modtog genvalg. 

 

7) Eventuelt: 

Mangel på plejefamilier – hvordan ser fremtiden ud, hvis ikke dette kan løses…? 

Generalforsamlingen talte om problematikken ift. at vi har mangel på plejefamilier, og om udfordringen ved 

at finde nye. Vi har erfaret, at det er et generelt problem også for andre foreninger og organisationer landet 

over at finde plejefamilier, så vi snakkede om muligheder for, hvordan vi kan dæmme op for problemet 

fremadrettet, da det jo er essentielt for foreningens formål og dermed eksistens, at vi kan have et netværk af 

dygtige plejefamilier. Der kom flere gode forslag frem, og dem vil vi arbejde videre med i bestyrelsen.   

Pt. har vi to aktive plejefamilier, og en der står på standby. 

I lyset af problematikken omkring mangel på plejefamilier, snakkede vi om alternativer til hvad foreningen 

ellers kunne bidrage med, ift. at hjælpe katte i nød, hvis vi nu kom ud i, at vi ikke havde muligheden for, at 

tage katte inde i pleje. Der var flere ting oppe at vende, bl.a. konceptet med genudsætningskatte med 

foderværter, og der havde vi en snak frem og tilbage om, hvad den mulighed ville/kunne indebære. Men da 

vi stadig er en forholdsvis lille forening, så blev vi enige om, at vi pt. ikke har ressourcerne til at kaste os ud i 

den mulighed, men også holdningsmæssige årsager lå til grund for, at dette ikke umiddelbart bliver en 

opgave, som vi vil give os i lag med. Der blev også snakket om at man evt. kunne være en forening, som 

ydede økonomisk støtte til formål, hvor der f.eks. skulle ydes bistand til en syg eller skadet kat eller til 

neutralisering, mærkning osv., men denne mulighed blev vi hurtigt enige om ikke vil blive aktuel, da vi ikke 



ønsker at ende som en ren fundraising-forening. Vi ønsker, at kunne gøre noget aktivt selv, da det er det, der 

fra start af har været vores formål. Konklusionen på snakken blev; at vi fortsætter med aktivt at søge efter 

nye plejefamilier, og dette vil der snarest blive iværksat nye tiltag på. 

Facebook-gruppen ”Lille Simba” 

Vi havde en snak om vores lillebror-gruppe på Facebook ”Lille Simba”, som vi hidtil har brugt som 

neutraliserings-forum, hovedsageligt med deling af gode tilbud fra dyrlæger på neutraliserings- og 

mærkning. Vi blev enige om, at vi fremadrettet vil ændre gruppens koncept til at være en fakta- og 

fokusgruppe, hvor der vil blive lavet relevante og oplysende opslag om katte-relaterede emner, samt vil der 

også stadig kunne slås op/ deles gode tilbud fra dyrlæger. 

 

Forslag til vedtægtsændring under §13 Opløsning: 

Det blev foreslået, at Dyreværnsforeningen Plejekillinger blev slettet som modtager af 1/3-del af midlerne, 

ved en eventuel opløsning af Foreningen Simba, og i stedet vil eventuelle midler blive fordelt med 50% til 

NordJyllands Hittekilling og 50% til Hurlumhej Huset V/Tina Thybo. 

Forslag til ændring under § 13 Opløsning: 

” Opløsning af foreningen kræver at 2/3, af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.  
.  
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til de to følgende formål, med 50% til hver:  
Nordjyllands Hittekilling  
Hurlumhej Huset V/Tina Thybo  
Rettigheder ved opløsning af foreningen se §7, pkt. 5 ” 

Forslaget om vedtægtsændringen blev vedtaget med 5 stemmer for / ingen imod. 

Jf. Foreningen Simbas vedtægter, træder vedtægtsændringen i kraft med øjeblikkelig virkning. 

 

Næste ordinære generalforsamling afholdes i marts 2019. 


