
Referat Ordinær Generalforsamling 10/8 2020 

Punkt 1: Valg af dirigent – Kasper Sørensen blev valgt og kunne herefter konstatere/godkende, at 

generalforsamlingen var indkaldt korrekt og rettidigt, og at den derfor var gældende. 

Punkt 2: Valg af referent – Christina Jensen blev valgt. Kasper Sørensen var stemmeoptæller. 

Punkt 3: Bestyrelsens beretning – givet af bestyrelsesformand Kasper Sørensen. Vi har oplevet stor 

fremgang på alle punkter, både mht. medlemmer, donationer og adoptioner. Der er generelt 

meget stor interesse for vores lille kattehjem. Mængden af katte, vi hjælper hver måned, er lidt 

svingende, men på de travleste måneder hjælper vi op til 100 katte om måneden. I 2019 hjalp vi 

omkring 1.000 katte, herunder i samarbejde med andre dygtige katteforeninger, da vi ikke har 

plads til at have så mange på kattehjemmet. Samarbejdet gik bl.a. ud på, at vi fandt løsninger for 

nødlidende katte, fx transport, plejefamilier, kattemødre til mødreløse killinger og dyrlægehjælp. 

Punkt 4: Fremlæggelse af regnskab – dette blev gjort af Kasper, da vores 

kasser/økonomiansvarlige ikke var til stede. Regnskabet blev herefter godkendt af 

generalforsamlingen. 

Spørgsmål til regnskabet: 

Der er blevet betalt kørselspenge til en bil med gul plade – tilhører denne kattehjemmet? Nej, 

kattehjemmet har ikke egen bil. Vi får hjælp til kørsel af rigtig mange forskellige støtter, og det 

sker nogle gange, at de kører i en bil med gul plade. 

Hvorfor er det samlede beløb for gebyrer til PayPal så meget højere end til de andre 

betalingsløsninger? Dette skyldes, at omkring 2/3 af vores medlemmer betaler deres månedlige 

støtte via PayPal. 

Omkostninger til løn og husleje er væsentlig højere i 2019 end i 2018? I 2018 havde Kasper et job 

ved siden af og modtog ikke løn fra kattehjemmet. Han opsagde sit job pr. 1. januar 2019 og 

begyndte at modtage løn for sit fuldtidsarbejde på kattehjemmet i foråret 2019. Kasper ejer huset, 

som kattehjemmet ligger i, og kattehjemmet betaler husleje for at bruge det. Huslejebeløbet for 

2018 er lavere end det for 2019, fordi i 2018 betalte kattehjemmet kun husleje i tre måneder. 

Dette betyder, at der er blevet betalt husleje for flere måneder af 2019 end i 2018. 

Punkt 5: Afstemning om diverse fremlagte forslag. Der har ikke været fremlagt forslag til 

afstemning fra medlemmer. Bestyrelsen har fremlagt forskellige forslag til ændringer i foreningens 

vedtægter. Baggrunden for disse forslag er, at vi i løbet af det første år med denne foreningsform 

(almindelig ikke-erhvervsdrivende forening) har konstateret, at det var nødvendigt med nogle 

ændringer i forhold til de nuværende vedtægter for at kunne fortsætte driften af kattehjemmet på 

den mest optimale måde. 



Da ændringer i foreningens vedtægter kræver, at minimum to tredjedele af medlemmerne 

deltager i den ordinære generalforsamling, for at forslagene kan komme til afstemning, måtte vi 

konstatere, at det ikke var muligt i denne omgang, idet deltagerantallet var for lavt. Der vil derfor 

senere blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene vil komme til 

afstemning uanset antallet af deltagere, jf. vedtægternes § 9, litra b. Denne vil blive afholdt tidligst 

5 uger efter den ordinære generalforsamling. 

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler, at vi fastholder de nuværende satser 

på 50 DKK og 100 DKK pr. medlemskab samt den frivillige sats, som et medlem selv kan vælge. 

Indbetaling via MobilPay giver ikke medlemskab; dette registreres alene som donationer, da vi 

ikke samtidig får kontaktoplysninger til den betalende, sådan så vi kan sende en indkaldelse til 

generalforsamlingen. Betaler man medlemskab via bankoverførsel, er det meget vigtigt, at man 

husker at oplyse sit fulde navn og fuld/korrekt mailadresse. Vi har denne gang brugt meget lang tid 

på at finde og kontakte de medlemmer, hvor vi ikke havde fuld kontaktinformation – dette vil ikke 

blive gjort ved fremtidige arrangementer, da medlemmer selv har pligt til at oplyse os om deres 

mailadresse, jf. vedtægternes § 3, litra b. 

Punkt 7: Valg af kasser/økonomiansvarlig og næstformand – disse 2 poster er automatisk på valg 

hvert andet år.  

Kasser/økonomiansvarlig: Thomas Kyhlmann ønsker ikke genopstilling. Vi siger derfor pænt farvel 

og held og lykke til Thomas og en kæmpe stor tak for alt det arbejde, han har udført indtil nu. 

Da intet medlem har været interesseret i at stille op, som vi opfordrede til i indkaldelsen, har vi i 

bestyrelsen annonceret efter en på Frivilligjob.dk og har fundet Rajini Padala, som vi opstiller til 

posten. Rajini er fra Indien, har en Master Degree i økonomi og elsker katte. Valget af Rajini blev 

enstemmigt vedtaget. 

Rajini vil få hjælp af George Marchis, som vi også har fundet på Frivilligjob.dk, og han vil fungere 

som økonomiassistent. 

Næstformand: Jannie Solaas ønsker ikke genopstilling af hensyn til sit fuldtidsarbejde, der har 

ændret karakter. Vi siger derfor en kæmpe tak for det arbejde, Jannie har udført indtil nu. Vi siger 

dog ikke farvel, da Jannie stadig vil arbejde med jura og kommunikation for Karla Kattehjem og 

stadig vil fungere som Kaspers sparringspartner i dagligdagen. 

Da intet medlem har ønsket at stille op til posten, som vi opfordrede til i indkaldelsen, og da det 

ikke har været muligt for bestyrelsen at finde en kandidat, vil posten blive sat til valg ved den 

ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan lovligt fortsætte uden næstformandsposten. 

Ideelt set kunne vi på denne post godt tænke os en, der arbejder med dyr, da det vil give Kasper 

en ekstra god sparring i det daglige. 



Punkt 8: Valg af revisor. Bestyrelsen ønsker her at bruge Meneto. Meneto er et eksternt 

regnskabsfirma, der både kan bogføre, lave vores regnskaber og sørge for revisorpåtegning af det 

færdige regnskab. Vi har kørt med dem i nogle måneder nu og synes, det fungerer rigtig fint og er 

nemt at bruge. Det blev enstemmigt vedtaget, at vi fortsætter med dem fremover. 

Punkt 9: Eventuelt 

Der blev stillet spørgsmål til, om vi er sikre på, at indkaldelse er kommet frem til alle medlemmer, 

fordi deltagerantallet var så lavt. Dette er vi så sikre på, som vi kan være. Indkaldelse er foregået 

via mail og sms til de oplyste mailadresser og telefonnumre. Vi har kun fået enkelte 

fejlmeddelelser retur på mail. Disse er der blevet reageret på ved, at medlemmet blev kontaktet 

via Facebook og fik tilsendt indkaldelsen til den korrekte mailadresse. Mht. det lave deltagerantal 

skal det tilføjes, at størstedelen af vores medlemmer bor i Sønderjylland, på Fyn og i 

Storkøbenhavn, og at der er en vis afstand til Odsherred fra disse områder. 

En af de ønskede vedtægtsændringer går ud på at give os lov til at afholde generalforsamlinger 

elektronisk. Vi håber på den måde at kunne få flere deltagere i fremtiden og arbejder på at finde 

en elektronisk løsning, så afholdelsen teknisk lader sig gøre, hvis vedtægtsændringen bliver 

godkendt på den ekstraordinære generalforsamling. 

Kasper er lige nu den bærende kraft på kattehjemmet, men vi arbejder på at få skaffet flere 

hjælpende hænder. Både med flere menige medlemmer i bestyrelsen efter godkendelse af 

vedtægtsændringerne, men også ved hjælp af mere samarbejde udadtil. Vi har pr. 1/8 2020 ansat 

en deltidsassistent, der hjælper Kasper i det daglige med bl.a. rengøring, praktiske gøremål og 

kørsel. Det er vores ønske at blive større og kunne fremhæve flere personer i samarbejdet. 
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Dirigentens underskrift    Dato 


