Foreningen Simbas dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden ved ordinær generalforsamling hos Foreningen Simba - Hjælp til herreløse katte
Dato for generalforsamlingen: Mandag d. 23-05-2022
Klokkeslæt: Kl. 14.00
Sted: Langgade 42, 8800 Viborg

1) Valg af ordstyrer/referent/stemmetæller:
Ref. Rikke S. Jensen

2) Formandens beretning:
2021 har været et meget stille år fra foreningens side, dette skyldes bl.a. personlige
forhold, samt flytning. Undertegnede har desværre ikke haft (og har stadig pt) ikke
mulighed for selv at tage plejekatte inde.
I 2020 fik vi de fire killinger fra Deaf Darlings foderplads, som ikke var menneskevante. I
slutningen af 2020 valgte vi at omplacere dem to og to til plejefamilier med færre katte,
hvilket gjorde en forskel. Tre af kattene har derfor i 2021 fundet nye hjem, den ene af de
tre er dog blevet boende hos plejemor, da Janus er dybt forelsket i plejefamiliens hund,
samt er den, der viser mindst tillid til mennesker og derfor er svære at finde hjem til. Bailey
kom til et hjem med en anden hunkat på samme alder, og har vist sig at blive en rigtig
kælepotte. Binx er flyttet hjem til et par, som et par måneder forinden adoptere Tinka og
Dobby.
I 2021 fik vi desværre også Silas og Frenchy retur. Silas fik hurtigt nyt hjem, nemlig hos
parret der i forvejen har Tinka, Dobby og Binx, så de må siges at være en rigtig Simbafamilie. Frenchy er blevet boende hos plejemor, da hun uden tvivl trives bedst der.
Derudover havde vi Lili (Fyn) og Bandit (Jylland) i pleje, som endte med at blive adopterede
af deres plejemor også.
Vi arbejder stadig på at finde gode plejefamilie fremadrettet, så vi har mulighed for hjælpe
flere katte.

3) Fremlæggelse af budget og regnskab:
Vi startede 2021 ud med at kunne overføre et lille overskud på 2.371,44 kr. fra
regnskabsåret 2020.
Vi har i 2021 haft indtægter på i alt 34.233,81 kr. i form af bl.a. donationer,
formidlingssummer og kontingentindbetalinger.
På udgiftssiden har der været poster for 35.200,23 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.

Vi sluttede regnskabsåret 2021 med et lille overskud på 1.405,02 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
2021 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 2022 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 her i maj måned 2022 haft en udgift på 1.200 kr., på fornyelse af
vores indsamlingstilladelse fra Civilstyrelsen. Tilladelsen gælder for ét 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 for 2022:
Kontingentet er fortsat kr. 250,- for almindeligt medlemskab, og kr. 500,- for
erhvervsmedlemskab.

5) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde pr. mail senest 10 dage før
generalforsamlingen, dvs. senest d. 13-05-2022):
Ingen indkomne forslag.

6) Valg til bestyrelsen jf. §3 i foreningens vedtægter:
- På valg er foreningens formand Rikke S. Jensen
- Foreningens kasser Anette Vidland Jensen har valgt at trække sig fra bestyrelsen af
private årsager, i stedet opstiller Gitte Thornberg som nyt bestyrelsesmedlem.
Rikke S. Jensen er genvalgt som formand.

Foreningens kaserer Anette Vidland Jensen har efter eget ønske trukket sig fra foreningen,
trukket sig fra bestyrelsen. Vi takker for godt samarbejde de sidste 6 år, og ønsker al hel og
lykke fremover.
Gitte Thornberg er valgt ind, som ny kasser og dermed også nyt bestyrelsesmedlem i
foreningen. Vi siger velkommen til og ser frem til samarbejdet.

7) Eventuelt:
Intet at berette

