Foreningen Simbas dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden ved ordinær generalforsamling hos Foreningen Simba - Hjælp til herreløse katte
Dato for generalforsamlingen: Tirsdag d. 21-05-2019
Klokkeslæt: 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:
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.
Det forgangne år har vi haft færre plejekatte ind, da vi desværre også har måtte sige farvel til nogle
af vores dygtige plejefamilier, som havde en stor andel i, at vi fik sendt velsocialiserede katte ud. Til
trods for dette har vi fundet nogle fantastiske hjem til de plejekatte, vi har haft inde – familier som
har stor forståelse for kattene og deres sind.
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.
Aktuelt har vi 10 plejekatte inde, som alle er hos den samme plejemor, herunder den nyankomne
Charleen med hendes fire killinger på blot 13 dage, som alle trives rigtig fint.
Vi arbejder fortsat på at få flere plejefamilier ind, så vi kan hjælpe flere katte til et godt og trygt liv.

3) Fremlæggelse af budget og regnskab:
Periode: Fra 01.01.2018 og med 31.12.2018
Regnskabet blev forelagt generalforsamlingen, og blev enstemmigt godkendt.
Regnskabsberetning:
Vi har i 2018 haft indtægter på 46.169,67 kr. i form af bl.a. donationer, formidlingssummer,
kontingent-indbetalinger. I december var vi så velsignede, at modtage et flot legat fra Fru Hedevig

Quidings Fond på 50.000 kr., så året endte derfor ud med et beløb på i alt 96.169,67 kr. på
indtægtssiden.
På udgiftssiden har der været poster for i alt 54.295,36 kr. hvilket bl.a. dækker over
dyrlægebehandlinger, foder, kosttilskud, medicin, transport m.m., samt gebyrer o.l. til MyShop
(MobilePay), netbank, gebyr til Indsamlingsnævn, samt betaling for webhotel og domæne.
Alt i alt, gik vi ud af 2018 med et overskud på foreningskontoen på 45.217,43 kr., som overføres til
regnskabsåret 2019.
Men selv om det lyder rigtig flot, at vi har et så stort overskud på kontoen, så må vi erkende, at
legatet som vi modtog i december, faldt på et meget tørt sted, for hele året igennem måtte vi
desværre jævnligt sige nej til at tage flere katte ind, da vi både manglede de økonomiske ressourcer
til det, samt de rent praktiske, i det vi undervejs også måtte sige farvel til nogle af vores dygtige
plejefamilier, som af forskellige private årsager, desværre ikke havde mulighed for at tage
plejekatte ind mere.
Budget:
For en forening som os, er det nærmest umuligt at lægge et konkret budget for det nye
regnskabsår, da vi jo fortsat 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 derigennem kan rejse nye midler til, at tage nye
katte og killinger ind i pleje.
Legatet vi modtog, vil naturligvis kunne give os en god start på året, men næste udfordring for os
er, at vi igen kan få nye dygtige plejefamilier ind, så vi dermed har trygge rammer, som vi kan
indplacere kattene i.
I 2019 vil vi forsat søge om støtte fra fonde o.l., og håber, at vi på den måde kan få midler ind, men
da der jo er mange om buddet, er det dermed ikke givet på forhånd, at vi igen vil være så heldige,
at modtage midler ad den vej.
Vi har i maj måned 2019 en kendt udgift på 1.100 kr., på fornyelse af vores tilladelse fra
Indsamlingsnævnet. Tilladelsen gælder for et år ad gangen

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:
Vedtægtsændring under §4 Generalforsamlingen
Ændres fra (tekst i kursiv):
§4 Generalforsamlingen
Bestyrelsesformanden indkalder til generalforsamling og står for dagsorden med 14 dages varsel, gennem
personlig indkaldelse pr. mail.
Dato, tid og sted bliver meldt ud i den fremsendte indkaldelse.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af marts måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent/ordstyrer
Formandens beretning
Fremlæggelse af budget og regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde pr. mail, senest 10 dage før
generalforsamlingen)
6. Valg (jf. §3)
7. Eventuelt
Referat fra generalforsamlinger offentliggøres efterfølgende på Foreningens Simbas hjemmeside.
Referenthvervet går på skift i mellem bestyrelsens medlemmer.
Afgivelse af stemme til punkter på dagsordenen på en generalforsamling, skal ske ved personligt
fremmøde, dog kan der undtagelsesvis og ifølge nærmere aftale, afgives stemme pr. brev hvis man
forinden, på bestyrelsens forlangende, kan fremvise gyldig lægeattest på, at man er fysisk
bevægelseshæmmet, og at det derfor umuliggør personligt fremmøde til den pågældende
generalforsamling.
Hvis der ved en afstemning, på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, er stemmelighed mellem
de fremmødte medlemmer, er det stifterne med gyldigt medlemsbevis, der har den afgørende stemme.

Ændres til (tekst i kursiv):
§4 Generalforsamlingen
Bestyrelsesformanden indkalder til generalforsamling og står for dagsorden med 14 dages varsel, gennem
personlig indkaldelse pr. mail.
Dato, tid og sted bliver meldt ud i den fremsendte indkaldelse.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af maj måned.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal indeholde følgende punkter:
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent/ordstyrer
Formandens beretning
Fremlæggelse af budget og regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde pr. mail, senest 10 dage før
generalforsamlingen)
13. Valg (jf. §3)
14. Eventuelt
Referat fra generalforsamlinger offentliggøres efterfølgende på Foreningens Simbas hjemmeside.
Referenthvervet går på skift i mellem bestyrelsens medlemmer.

Afgivelse af stemme til punkter på dagsordenen på en generalforsamling, skal ske ved personligt
fremmøde, dog kan der undtagelsesvis og ifølge nærmere aftale, afgives stemme pr. brev hvis man
forinden, på bestyrelsens forlangende, kan fremvise gyldig lægeattest på, at man er fysisk
bevægelseshæmmet, og at det derfor umuliggør personligt fremmøde til den pågældende
generalforsamling.
Hvis der ved en afstemning, på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, er stemmelighed mellem
de fremmødte medlemmer, er det stifterne med gyldigt medlemsbevis, der har den afgørende stemme.
Ændringen blev enstemmigt vedtaget, og træder øjeblikkeligt i kraft, jf. foreningens vedtægter.

6) Valg til bestyrelsen:
På valg er foreningens kasserer samt ordinært bestyrelsesmedlem.
Mia Brogård og Anette Vidland Jensen genopstiller.
-

Bestyrelsesmedlem: Mia er enstemmigt genvalgt til posten.
Kasserer: Anette Vidland Jensen er enstemmigt genvalgt til posten.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
7) Eventuelt:

