Foreningen Simbas dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden ved ordinær generalforsamling hos Foreningen Simba - Hjælp til herreløse katte
Dato for generalforsamlingen: Tirsdag d. 28-03-2017
Klokkeslæt: Kl. 19.00-21.00
Sted: Mosesvinget 7, 3310 Ølsted

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

2) Formandens beretning:
Foreningen Simba – Hjælp til herreløse katte blev stiftet 23/1-16 efter først at have
eksisteret som en almindelig lukket facebookgruppe. Formålet fortsatte, da foreningen
blev stiftet, nemlig hovedsageligt at hjælpe de herreløse katte, samt med undtagelser ejer
katte, som var enten var i en grim klemme eller katte fra dyreværnssager.
Som udgangspunkt var formålet at hjælpe de store killinger og voksne katte, da der på
landsplan er flere foreninger dedikeret til missemødrene og de små killinger. Som året er
gået har vi dog også haft flere missemødre og små killinger inde.
I alt har vi haf 57 katte og killinger i pleje hos vores yderst kompetente plejemødre.
I alt har vi formidlet 31 katte og killinger ud i nye kærlige hjem. Vi sætter en stor ære i at
finde de helt rigtige familier, samt efterfølgende at stå klar med råd og vejledning, hvis der
skulle opstå spørgsmål af en art. Denne tilgang fra foreningens side har bevirket, at vi til
stadighed har en god kontakt med vores købere, som gerne sender opdateringer til os. I
denne ånd valgte vi derfor at oprette facebookgruppen ”Simbas venner – de nye familier”,
som udelukkende er beregnet til at nye familier, kan slå opdateringer op af deres Simbakatte.
At være plejemor for de herreløse katte/killinger, er en usigelig stor glæde, som jeg vover
påstanden, at alle foreningens plejemødre kan skrive under på. Det er helt utrolig
livsbekræftende at se kattene vokse sig til sociale og trygge katte, som nyder menneskelig
kontakt. Mange katte vi får ind, er sky og ikke menneskevante, og det kræver en stor
indsats af vores plejemødre.
Det forgange år har desværre også budt på sygdom blandt vores kære plejekatte, som
desværre følger med arbejdet med de herreløse katte. Og vi har måtte sige farvel til 10 af
vores af dejlige plejekatte grundet forskellig art af sygdom, dette altid i samråd med
dyrlægen.
Vi har i løbet af året sagt farvel til nogle af vores plejefamilier, men samtidig sagt
velkommen til nogle nye. Det tærer hårdt på én at være plejefamilien, samt det er enormt
tidskrævende. Plejefamiliens egne katte skal også være i stand til at håndtere plejekattene,
der kommer ind og ud.

Vi vil i det kommende år fortsætte med at søge flere plejefamilier, jo flere plejefamilier, jo
flere katte kan vi hjælpe.
Det sidste halve år, har vi oplevet, at der har været meget stilstand i formidlingerne af
vores katte, da der har været hård konkurrence blandt alle de små nuttede killinger, samt
fra andre internater og foreninger. Den sidste måneds tid er der dog begyndt at komme
henvendelser på flere af vores dejlige plejekatte igen.
Vi har i det forgange år fået nye fantastiske samarbejdspartnere i form af andre foreninger,
som vi værdsætter højt. Fælles for os alle er vores værdigrundlag; at det handler om
kattens tarv og ikke menneskets følelser, samt at ingen katte/killinger forlader os uden at
have fået den fulde pakke. I samme øjemed kan der fortælles, at vi har fået nogle gode
samarbejdspartnere blandt dyrlæger, som støtter vores sag.
Ligeledes har vi også fået doneret mad, samt diverse andre flotte og brugbare remedier fra
hhv. Royal Canin og Kruse, som har været uundværlige i vores arbejde med kattene.
På bestyrelsesfronten har der også været nogle udskiftninger, der skal ikke herske tvivl om,
at sidde i bestyrelsen tager meget af ens tid, og kan til tider være svært at forene med
familie-, arbejds- og studielivet, hvilket også er grunden til, at der har været disse
udskiftninger.

3) Fremlæggelse af budget og regnskab:
Periode: Fra stiftelsesdato d. 23.01.16 til og med 31.12.2016
Regnskabsberetning:
Vi har siden foreningens start d. 23. januar 2016, haft indtægter på 70.649,34, i form af
bl.a. donationer, formidlingssummer, kontingent-indbetalinger, lodsalg, samt ved folks
støtte bl.a. igennem vores salgs- og auktionsgruppe på Facebook.
På udgiftssiden har der været poster for i alt 66.877,66 kr. hvilket bl.a. dækker over
dyrlægebehandlinger, foder, kosttilskud, medicin, plejetillæg til plejefamilier ved
formidling, transport m.m., samt gebyrer o.l. til bank, gebyr til Indsamlingsnævn, og
betaling for webhotel og domæne.
Så alt i alt, gik vi ud af 2016 med et lille overskud på foreningskontoen på 3.771,68 kr.
2016 var et år, hvor der desværre var hård konkurrence om at få del i donationerne fra
private samt tilskud fra fonde, så det betød, at vi jævnligt måtte sige nej til at tage flere
katte ind i pleje, da vi simpelthen ikke havde de økonomiske midler til det.
Budget:
Det er svært at lægge et konkret budget for det nye regnskabsår, da vi jo er dybt afhængige
af donationer, samt af, at vi løbende får formidlet de katte og killinger ud, som vi har inde i
pleje, så vi kan rejse midler til, at tage nye katte og killinger ind i pleje.

I 2017 vil vi forsat søge om midler fra fonde o.l., og håber at vi på den måde kan få midler
ind, men som nævnt, er der i der jo mange om buddet, og det er dermed ikke givet på
forhånd, at man får nogle midler ind ad den vej.
Vi vil forsøge at komme på nye tiltag ift. fundraising, så vi kan hjælpe så mange katte og
killinger som muligt, og vi fortsætter også med jævnlige lodtrækninger med donerede
præmier for vores gruppemedlemmer, samt med at bruge vores auktions- og salgsgruppe
til fundraising.
Grundet lukningen af Swipp, som foreningens bank havde en aftale med, er vi i stedet nødt
til at få oprettet MobilePay Business til vores foreningskonto, hvilket vil koste os et
transaktionsgebyr på 1% af transaktionsbeløbet for hver overførsel, dog maks. 5 kr.
Dette er de generelle betingelser hos MobilePay, og desværre ikke noget vi kan ændre på,
og der er pt. ingen andre muligheder vi kan vælge end netop MobilePay Business.
Vi har i maj måned en udgift på 1000 kr., på fornyelse af vores tilladelse fra
Indsamlingsnævnet. Tilladelsen gælder for et år ad gangen.

4) Fastlæggelse af kontingent:
Det almindelige medlemskabs kontingent vil i det kommende år fortsat koste 250,- kr.
Derudover vil de familier, som køber en Simba-kat fremadrettet blive tilbudt et gratis
medlemskab.
Erhvervsmedlemskab vil være på 500,- kr. årligt.

5) Indkomne forslag:
Vedtægtsændring under §13 Opløsning
Ændres fra:
”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 tre følgende formål, med 1/3 del til
hver:
Nordjyllands Hittekilling
Tøstrup Kattehjem og Dyreværn
Dyreværnsforeningen Plejekillinger”
Rettigheder ved opløsning af foreningen se §7, pkt. 5
Til:
”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 tre følgende formål, med 1/3 del til
hver:
Nordjyllands Hittekilling
Dyreværnsforeningen Plejekillinger
Hurlumhej Huset V/Tina Thybo”
Rettigheder ved opløsning af foreningen se §7, pkt. 5”
Forslaget om vedtægtsændringen er enstemmigt vedtaget.

6) Valg til bestyrelsen:
-

På valg er foreningens kasserer samt 1 ordinært bestyrelsesmedlem.

Kasserer: Anette Vidland Jensen er enstemmigt genvalgt til posten.
1 ordinært bestyrelsesmedlem: Nuværende bestyrelsesmedlem Mia Brogård har valgt ikke
at genopstille til bestyrelsen, i stedet opstiller Gitte Thornberg til posten som det 3.
bestyrelsesmedlem.
Gitte Thornberg er enstemmigt valgt ind som det 3. bestyrelsesmedlem.

7) Eventuelt:
Der vil blive oprettet mobilepay business hurtigst muligt.

