Foreningen Simbas dagsorden til ordinær generalforsamling

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

Dato/tid for generalforsamlingen: 23-05-2021 kl. 14.00
Sted: Online

1) Valg af ordstyrer/referent/stemmetæller:
Ordstyrer/Stemmetæller: Rikke S. Jensen
Referent: Anette Vidland Jensen
2) Formandens beretning:
Velkommen til endnu en generalforsamling i Foreningen Simba – Hjælp til herreløse katte.
I januar 2020 fyldte foreningen 5 år.
Vi er umådelige stolte af vores lille forening, vi har nogle fantastiske plejefamilier, som giver alt,
hvad de har, for at gøre vores plejekatte og -killinger klar til et kommende kærligt hjem.
Vi kan selvfølgelig altid bruge flere dygtige og kompetente plejefamilier, og tager gerne imod
henvendelser herom.
I året 2020 har foreningen virkelig levet op til sit navn.
Vi havde bl.a. 4 killinger inde, som ikke var vant til mennesker – disse var ud af den blå luft dukket
op på en foderplads, tilhørende Deaf Darlings and Friends.
Da de 4 kom i pleje hos os, lå der et stort arbejde for plejefamilierne, for at gøre dem trygge ved
mennesker. Det har krævet masser af tid og tålmodighed. Vi valgte at omplacere dem to og to til
andre plejefamilier efter nogle måneder, for at de kunne komme i mindre flok, og der dermed
bedre kunne arbejdes med dem.
Dette er lykkes til fulde, og 3 ud af 4 bor nu hos hver deres familie, hvor de er sociale kælekatte.
Joan, som stadig mangler sit kommende hjem, er også social og kærlig, men venter blot stadig på
sin kommende familie.
Vi har yderligere haft 4 killinger inde, som havde lidt samme baggrund som de førnævnte. Også
disse er der blevet arbejdet intenst med, og de er ligeledes i dag sociale kælekatte.
2020 var også året hvor bestyrelsens kæledægge Dobby efter 3 år i pleje fik sit eget kærlige hjem,
sammen med den unge Tinka, der var i pleje med hendes fire fantastiske killinger. Dobby har
gennem sin plejetid været meget igennem, med sine vægtudfordringer og dertil utallige
undersøgelser, samt en pote hvor to knogler var brækket, og som følge deraf en operation, som
heldigvis gik over al forventning.
Vi takker alle, der har støttet op om os i 2020, samt takker vores dygtige samarbejdsdyrlæger for
deres indsats og opbakning, til foreningens arbejde for kattene derude.
3) Fremlæggelse af budget og regnskab:
Periode: Fra 01.01.2020 og med 31.12.2020
Regnskabsberetning:
Vi startede 2020 ud med at kunne overføre et lille overskud på 2.226,25 kr. fra regnskabsåret 2019.
Vi har i 2020 haft indtægter på i alt 72.186,84 kr. i form af bl.a. donationer, formidlingssummer og
kontingentindbetalinger.

På udgiftssiden har der været poster for 72.041,65 kr., som bl.a. dækker over udgifter til
dyrlægebehandlinger, medicin, loppe- og ormekure, foder, transport og diverse ting til brug ude i
plejefamilierne, samt nødvendige gebyrer o.l. til MyShop (MobilePay Erhverv), netbank, gebyr til
Indsamlingsnævn, samt betaling for webhotel og domæne.
Vedr. Myshop (MobilePay Erhverv) er der et fast gebyr på 0,75 kr. pr. transaktion, og derudover
opkræves der også et fast månedligt gebyr på 49,00 kr., som vi desværre ikke kan komme udenom.
Vi sluttede regnskabsåret 2020 med et lille overskud på 2.371,44 kr., som er overført til det nye års
regnskab.
Vi har løbende haft søgt legater og fonde, men da der er rigtig mange ansøgere, har vi i 2020 ikke
været så heldige, at modtage noget på den front.
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 2021 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 2021 en udgift på 1.100 kr., på fornyelse af vores
indsamlingstilladelse fra Civilstyrelsen. Tilladelsen gælder for et år ad gangen.
Derudover har vi udgiften på det faste gebyr til Myshop (MobilePay Erhverv) på kr. 49,00 pr. måned
+ et 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 foreningens netbank, samt webhotel og domæne ifm. vores
hjemmeside og mail, 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:
6) Valg til bestyrelsen:
På valg i ulige år jf. foreningens vedtægter, er foreningens kasserer og 1. bestyrelsesmedlem.
Kasserer Anette Vidland Jensen genopstiller.
-

Anette Vidland Jensen blev enstemmigt genvalgt.

-

1. bestyrelsesmedlem Mia Brogård genopstiller.
Mia Brogård blev enstemmigt genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

7) Eventuelt:
Følgende vedtægtsændringer foreslås:
Nuværende tekst i §4:
§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:
1. Valg af dirigent/ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af budget og regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. 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 bevægelses-hæmmet, 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.

Forslag til tilføjelse i §4 (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:
1. Valg af dirigent/ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af budget og regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. 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.
Ved ekstraordinært opståede situationer, hvor det skønnes, at det ikke er forsvarligt at afholde en
generalforsamling med fysisk fremmøde, kan bestyrelsen beslutte, at en generalforsamling i stedet kan
afholdes via en online platform, såsom Speak, Zoom, Skype o.l. og der vil stemmer afgivet af deltagere med
medlemsbevis, tælle fuldt ud, som på en fysisk afholdt 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.

Tilføjelsen i §4 blev enstemmigt vedtaget, og træder øjeblikkeligt i kraft, jf. foreningens vedtægter.

Forslag til ændring i §8
Nuværende tekst i §8:
§8 Medlemskab
Pkt.1) Betingelser:
Som medlem kan enhver optages, der har interesse i at støtte foreningens formål. Ansøgning om
medlemskab sendes til foreningens mail: simba@foreningensimba.dk
Medlemskontingentet er på kr. 250,- og dækker for et års medlemskab og refunderes ikke ved udmeldelse.
Medlemskab løber fra d. 01. maj i det år indmelding sker, samt kontingent indbetales, og til det 30. april det
efterfølgende år.
Medlemmer skal opgive fulde navn, postadresse og mailadresse.
Kvitteringen man får for indbetalingen af kontingentet, fungerer som ens personlige medlemsbevis.
Medlemmer under 18 år, skal have skriftlig tilladelse fra værge. De kan dog ikke sidde i bestyrelsen, eller have
stemmeret.

Forslag til ændring i §8 (i kursiv):
§8 Medlemskab
Pkt.1) Betingelser:
Som medlem kan enhver optages, der har interesse i at støtte foreningens formål. Ansøgning om
medlemskab sendes til foreningens mail: simba@foreningensimba.dk
Medlemskontingentet er på kr. 250,- og dækker for et års medlemskab og refunderes ikke ved udmeldelse.
Et medlems-år løber fra 01. maj - 30. april året efter.
Medlemskab ved ny-indmeldelse løber dog fra dags dato i det år indmelding sker, samt kontingent indbetales,
og til d. 30. april det efterfølgende år, herefter skal der betales kontingent for medlemskab, for hvert nyt
medlems-år (01. maj – 30. april).
Påmindelse om fornyelse af kontingent, udsendes pr. mail af formanden til medlemmerne, forinden det nye
medlems-år påbegynder.
Nye medlemmer skal ved indmeldelse opgive fulde navn og mailadresse. Personlige kontaktoplysninger vil
blive behandlet fuldt fortroligt, og det er udelukkende den siddende bestyrelse, der har adgang til dem.
Kvitteringen man får for indbetalingen af kontingentet, fungerer som ens personlige medlemsbevis.
Medlemmer under 18 år, skal have skriftlig tilladelse fra værge. De kan dog ikke sidde i bestyrelsen, eller have
stemmeret.

Tilføjelsen i §8 blev enstemmigt vedtaget, og træder øjeblikkeligt i kraft, jf. foreningens vedtægter.

