
Dagsorden ved ordinær generalforsamling hos Foreningen Simba - Hjælp til herreløse katte 

Dato for generalforsamlingen:  Lørdag d. 18. juli 2020 Kl. 14.00 
Sted: Klintevej 23, 4654 Faxe Ladeplads 

 

1) Valg af ordstyrer/referent/stemmetæller: 
Ordstyrer/Stemmetæller: Rikke S. Jensen 
Referent: Anette Vidland Jensen 
 

2) Formandens beretning: 
Vi skriver nu år 2020, og vores lille forening har eksisteret i 4 år. Gennem denne tid, har vi haft 
mange morkatte med killinger, store killinger samt voksne i pleje hos vores fantastiske 
plejefamilier, som gør et uundværligt stykke arbejde. Dette arbejdes støttes af vores trofaste 
medlemmer, som gør deres til at foreningen kører rundt med økonomi, opbakning og deling af 
vores opslag. For dette siger vi tusind tak. 

Der har aldrig været så meget fokus på kattevelfærd og neutralisering som i de sidste år, men 
alligevel oplever vi og andre, at antallet af katte uden hjem eksploderer år for år. 
Derfor er en af vores fornemste opgaver selv at være et godt eksempel, samt oplyse, råde og 
vejlede. 
 
Vi har i 2019 fået flere katte og killinger ind med hver deres triste historier. Heriblandt har der 
været morkatte med killinger, hvor ejerne desværre ikke formåede at fuldføre det ansvar, der 
følger med at have en fertil hunkat. En af disse familier var af selvsamme årsag aflivningstruede. 
Det er derfor vigtigt at pointere alvoren i, at få sine katte neutraliserede, da bestanden af katte 
uden hjem ellers kun fortsat vil stige. 
Vi har desværre også grundet uforudsete omstændigheder fået tre katte retur fra de to familier, de 
var formidlet ud til. De har alle tre fået to gode nye hjem, hvor de har det som blommen i et æg. 
I det hele taget er stort set alle katte og killinger fra 2019 formidlet ud til fantastiske nye hjem. 
 
 
Vi søger som sidste år stadig gode plejefamilier, vi har dog valgt, at vi hovedsageligt holder os til 
Sjælland – dette af flere årsager. Vi må erkende, at vores forening desværre har svært ved at finde 
familier til vores plejekatte udenfor Sjælland. Ligeledes har vi som bestyrelse også svært ved at 
komme på besøg, hvis vores plejefamilier geografisk bor for langt væk. 
 

 

3) Fremlæggelse af budget og regnskab: 
Periode: Fra 01.01.2019 og med 31.12.2019 
 
Regnskabsberetning: 
Vi startede 2019 ud med, at kunne overføre et beløb på 45.217,43 kr. fra regnskabsåret 2018. Det 
store beløb skyldtes, at vi i december 2018 var så heldige, at modtage et legat på 50.000 kr., så 
derfor kunne vi gå det nye år i møde med en solid saldo. 
Vi har i 2019 haft indtægter på 39.718,56 kr. i form af bl.a. donationer, formidlingssummer og 
kontingentindbetalinger. Vi håber, at 2020 vil blive et år, hvor vi igen vil kunne se en stigning 
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donationer til foreningen, da tendensen desværre har været faldende de seneste par år, hvilket 
påvirker vores arbejde for de herreløse katte, da vi intet kan gøre, uden der løbende doneres 
midler til foreningens formål. 
På udgiftssiden har der været poster for i alt 82.709,74 kr. som bl.a. dækker over en del store 
dyrlægeregninger, i det vi har haft prioriteret, at bekoste operationer på en skadet kat, og det 
valgte vi, ud fra dyrlægens skøn om, at der var rigtig gode odds for et succesfuldt udfald, hvilket 
også blev tilfældet.  
Vi har derudover også haft mange udgifter på flere plejekatte med særlige behov ift. specialfoder 
og individuel dyrlægebehandling. Derudover har vi også haft udgifter til bl.a. foder, kosttilskud, 
medicin, transport m.m., samt nødvendige gebyrer o.l. til MyShop (MobilePay), netbank, gebyr til 
Indsamlingsnævn, samt betaling for webhotel og domæne. 
Vedr. Myshop (MobilePay) som jo opkræver et fast gebyr på 0,75 kr. pr. transaktion, så har de også 
fra oktober 2019, indført et nyt månedligt gebyr på 49,00 kr., som vi desværre ikke kan komme 
uden om, så dette er en udgift vi skal budgettere med fremadrettet.  
Vi sluttede regnskabsåret 2019 med et lille overskud på 2.226,25 kr., som er overført til det nye års 
regnskab. 
 
Budget: 
For en forening som os, er det nærmest umuligt at lægge et konkret budget, da omfanget af det 
hjælpearbejde vi udfører - som altid - afhænger af de midler, vi får ind i donationer og eventuelle 
legater, samt af, at vi løbende får formidlet de katte og killinger ud, som vi har inde i pleje, så vi 
derigennem kan rejse nye midler til, at tage nye katte og killinger ind i pleje.  
Vi vil i 2020 fortsætte med at søge legater o.l., men det er jo desværre ikke givet på forhånd, at vi 
vil modtage midler ad den vej, til foreningens arbejde for de herreløse katte. 
Af kendte udgifter, har vi i maj måned 2020 en udgift på 1.100 kr., på fornyelse af vores tilladelse 
fra Indsamlingsnævnet. Tilladelsen gælder for et år ad gangen. 
Derudover har vi udgiften på det faste gebyr til Myshop på kr. 49,00 pr. måned + det faste gebyr på 
0,75 kr. pr. transaktion til Myshop. Myshop er en nødvendighed at have, da det er den mest brugte 
metode for vores støtter, at donere midler til foreningen på. 
Ligeledes er der de faste gebyrer til netbank, samt webhotel og domæne, og disse ting er også 
nødvendige at have, for at vi kan drive foreningen på optimal vis.  
 Ift. omkostningsstyring, så har vi det princip i foreningen, at vi ikke vil stifte gæld, og derfor 
praktiserer vi også et stop for at tage flere katte ind i pleje, hvis foreningens aktuelle økonomi på 
det givne tidspunkt, ikke kan bære det.  
             
 

4) Fastlæggelse af kontingent: 
Det blev enstemmigt vedtaget at det almindelige medlemskabskontingent i det kommende år 
fortsat vil koste 250,- kr. pr. år og et erhvervsmedlemsskab koster 500,- kr. pr. år. 

 

5) Indkomne forslag: 
Forslag til tilføjelse til vedtægt §8 Medlemskab; Medlemskab løber fra d. 01. maj i det år 
indmelding sker samt kontingent indbetales, og til det 30. april det efterfølgende år. 
 
- Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 



 

6) Valg til bestyrelsen: 

På valg er foreningens formand 

Rikke S. Jensen genopstiller. 

- Rikke S. Jensen blev enstemmigt genvalgt til posten. 
 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 

7) Eventuelt: 
 


