
 
 
 

 

Referat af Pindsvinevennerne i Danmarks ordinære generalforsamling 2022 
 
 
Den 24. april 2022 kl. 14 – 14.40 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Pindsvinevennerne i Danmark 

i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør. 

 
med følgende 
 
DAGSORDEN: 

 
1. Valg af dirigent: Udpeges af bestyrelsen  
2. Beretning ved formanden 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
4. Vedtagelse af næste års kontingent 
5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelsen:   

Bestyrelsen stiller to forslag til vedtægtsændringer 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter 

 
På valg er:  
• Bestyrelsesmedlem Anni Preisler – ønsker ikke genvalg 
• Bestyrelsesmedlem Thomas Sannino – modtager genvalg 
• Bestyrelsesmedlem Helle Kaufmann – ønsker ikke genvalg 
• Suppleanter – vælges på generalforsamlingen 

 
7. Valg af to interne revisorer eller en ekstern revisor  
8. Eventuelt 
 
Ad 1) Udpegelse af dirigent 

 
Bestyrelsesformanden bød forsamlingen velkommen og oplyste, at bestyrelsen udpegede advokat 

Regina M. Andersen som dirigent. 
 
Dirigenten takkede for udpegelsen og gennemgik indkaldelsesformalia og konstaterede med 

generalforsamlingens enstemmige opbakning, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig 

for så vidt angik emnerne på dagsordenen. Dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen var 

repræsenteret 7 stemmeberettigede medlemmer. 
 
Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, der aflagde beretningen. 
 
Ad 2) Formandens beretning: 
 
Det har været et udfordrende år for den nye bestyrelse, der skulle sætte sig ind i, hvordan vi førte 

Pindsvinevenner videre følgende udskiftningerne i bestyrelsen. Det var udfordrende, men også interessant 

og lærerigt. Bestyrelsen har skullet lære nye kompetencer og finde ud af hvordan det administrative arbejde i 

PID hænger sammen. Formanden undskyldt for fejl bestyrelsen har lavet og måske kommer til at lave 

undervejs. 
 
Den nye bestyrelse har et rigtigt fint samarbejde, og var alle enige i at åbne op for PID, og at involvere vore 

aktive frivillige i arbejde, der sædvanligvis var styret eller udført af bestyrelsen. Der er blevet oprettet en 

medie gruppe bestående af aktive frivillige. En plejer og et medlem af bestyrelsen, er tovholdere i gruppen. 

Det kan allerede ses, at der er mere aktivitet på PIDs sociale medier. Det er rigtigt fint for foreningen, at der 

nu jævnligt vil komme opslag. Det kan kun hjælpe med at sprede budskabet om pindsvinene. 
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Der er nu kontakt med de fleste andre pindsvineforeninger. Vi har gensidige henvisningsaftaler med tre andre 

foreninger, så de nødstedte pindsvin kan blive bragt til den nærmeste plejestation, hvilket giver en kortere 

transporttid. Fremad vil bestyrelsen fortsætte med at udvide samarbejdet med andre pindsvine/dyre 

organisationer. Det er vigtigt at foreningerne står sammen, så vi har en fælles stemme. Det understregedes at 

PID kun laver henvisningsaftaler med plejere og organisationer, der er godkendt af miljø ministeriet. 
 
I budgettet for 2020, sattes penge af til forskning og et projekt er i gang med pindsvineforskeren Dr Sophie 

Lund Rasmussen. Forskningsprojektet drejer sig om et omfattende studie af Corona i pindsvin, deres 

mikrobiomer (dvs hvilke bakterier og svampe de bærer), og pindsvins fødevalg. Det vil også undersøges, om 

der er tegn på at pindsvin spiser frugt, bær mm. Det hører vi jo om anekdotisk, men der er endnu ikke bevise 

for dette. Meget spændende. 
 
Dr Sophie Lund Rasmussen har også udvist Pindsvinevennerne den ære, at fortsat ville skrive indlæg til 

vores medlemsblad. Vi er meget stolte af og taknemmelige for, at have en sådan autoritet bidrage til 

foreningen. 
 
Kurser er afholdt i årets løb for aspiranter og hjælpeplejere. Et videregående kursus blev holdt for plejerne. 

Det har også været afholdt kurser i Førstehjælp til pindsvin for Chauffører. Dette udmundede fra, den 

meningsundersøgelse vi afholdt i begyndelsen af 2021, hvor chaufførerne udtrykte ønske om træning. Alle 

afholdte kurser fik rigtig gode feedback fra deltagerne. 
 
Formanden berettede at et af foreningens formål er at udbrede viden om pindsvinets levevis, og om hvordan  
vi bedst værner om dem. PID har igen kunne opfylde ønsker om besøg og/eller foredrag som kommer ind fra 

grønne initiativer i kommunerne, børnehaver, biblioteker, haveforeninger, grundejer foreninger mm. De 

erfarne plejere er altid parate, og glade for at kunne komme ud og fortælle om vores dejlige pindsvin. 
 
I løbet af sidste år kom ansøgninger ind om nye bure til pindsvin, så gamle udtjente bure kunne udskiftes, og 

hvor plads tillod, give flere bure så indtaget af pindsvin kunne forøges. Mange af disse er nu på plads, men 

flere er i produktion. Plejerne fik også tildelt engangshandsker, noget de ønskede og tidligere har måtte 

betale for selv. 
 
Bestyrelsens fokus i år er igen: Plejerne - Vi hjælper plejerne til at hjælpe pindsvinene. Plejerne vil igen blive 

taget til råd om, hvordan vi kan støtte dem i det kommende år. 
 
PID har stadigt, hvad vi kalder plejerørkner visse steder i landet. Der arbejdes hele tiden på at få 

plejestationer i disse områder. Det er en svær opgave. Ud af 100 ansøgere, vælger kun 3 at starte som 

plejer. Det er ikke fordi, vi vælger dem fra. Vi kontakter alle ansøgere, men det er krævende af både tid og 

plads, og samtidig skal man kunne magte at tage pindsvin in og behandle dem for sygdom og deres 

eventuelle forskellige skader. Derfor indser de fleste ansøgere, at de ikke kan opfylde de kriterier. 
 
I PIDs sidste medlemsblad søgtes der frivillige med mange forskellige kompetencer, og bestyrelsen er glade 

for at kunne berette, at vi har fået henvendelser allerede, (en grafisk designer, en med god engelsk 

kundskab der vil hjælpe med oversættelse, og en der vil hækle pindsvin til vores webshop.) Det er vi 

taknemmelige for, for jo flere vi er om arbejdet, jo hurtigere kan vi rykke fremad. Vi appellerer derfor stadig 

til vores medlemmer om at dele deres kompetencer med os. 
 
Foreningen har modtaget donationer, legater og en stor arv har hjulpet på vores finansielle status, og vores 

webshop har givet en fin indtægt i sidste regnskabsår. Det er vi meget taknemmelige for. 

 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Dirigenten konstaterede, at beretningen blev 

taget til efterretning. 
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Den plejeransvarlige rapporterede følgende: 
 

Pindsvin i tal 
 

Aktive plejere: 
 

58, heraf 10 på pause mere end 6 måneder 
 

Manglende plejere:  
Nordsjælland, Storkøbenhavn, Sydøstsjælland, 

Nordjylland, Vestjylland, Midtjylland 
 

 

Vagttelefonen: 
 

Betjenes af 21 faste vagter og med 5 reserver. 

Spidsbelastning i august til oktober betjenes 

med flere på vagt samtidigt. 
 
 

 

Antal pindsvin (med forbehold) 2021:  
2361  

 
 
 
 
 

 
 

 Plejere  

55 48 
65 

 

2021 2020 2019 

   

 Opkald  

5940 6457 5819 

2021 2020 2019 
   

   

 Pindsvin  

2361 
2993 

2602  

2021 2020 2019 
    

 

 

Plejeegnede 2021 
 

23% 
 Døde/aflivede v.  
ankomst 

 
77%  Plejeegnede 

 
 
 

 

 Årsager 2021  
   Afmagret 

 
8% 27% 

Syge 
 

Hundebid  22%  
 8% 13% Haveredskaber 
  

 14% 5% 
Andre fysiske  3% 

   Uønsket 

   

2022 Aslaug Bugge, Plejeransvarlig   

 

 

Alder 2021 
 

 

39% 
27% 

Under 6 uger 

Under 1 år  
  

 34% Voksne  
 
 

 

Udsatte 2021 
 
 

 

20% 
 Døde i plejen 

 Udsatte 

80% 
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Ad 3) Årsrapporten 
 

Årsrapporten var igen i år først blevet færdiggjort umiddelbart forud for generalforsamlingen men blev 

fremlagt på generalforsamlingen. Bestyrelsen bekræftede, at den udsendte årsrapport ville blive 

underskrevet af henholdsvis bestyrelsen og revisor. 
 
Dernæst gennemgik den plejeransvarlige udvalgte dele af årsrapporten, herunder indtægter fordelt på 

kontingent, donationer, tilskud som arv, samt de væsentligst udgifter og årets positive resultat på kr. 

416.087 kr. 
 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten. Dirigenten konstaterede, at årsrapporten blev 

godkendt. 
 
Ad 4) Kontingent 
 

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på kr. 150 for alle andre medlemmer end plejerne, 

hvor kontingentet udgør kr. 100. 
 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til forslaget. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev godkendt. 
 

Ad 5) Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
 

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag om ændring af vedtægterne: 

 

Vedtægternes §7 foreslås ændret til følgende: 
 

§7 – Generalforsamlingen  
Efter: “Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i marts eller april måned” – føjes følgende tekst 
til:  
” Bestyrelsen kan beslutte at generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist digitalt”. 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse 
med en digital generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at 
generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om 
generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at 
der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og 
stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige kunne fastslå hvilke medlemmer, der 
deltager i generalforsamlingen, hvilken andel og stemmeret, de repræsenterer, samt resultatet af 
afstemninger. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde oplysning om systemet, ligesom det skal 
fremgå, hvordan medlemmerne tilmelder sig og finder oplysning om fremgangsmåden vedrørende 
elektronisk deltagelse.” 
 

§9 – Medlemskab af foreningen  
Et familiemedlemskab omfatter en eller to forældre og familiens børn, som alle bor på samme 

adresse, ændres til: Et familiemedlemskab omfatter en eller to forældre og alle familiens børn. 
 
Forslagene blev vedtaget. 
 

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

Bestyrelsesformanden oplyste, at tre medlemmer var på genvalg. 
 

- Bestyrelsesmedlem Anni Preisler – ønsker ikke genvalg 
 

- Bestyrelsesmedlem Thomas Sannino – modtager genvalg 
 

- Bestyrelsesmedlem Helle Kaufmann – ønsker ikke genvalg 
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- Aslaug Bugge opstillede som nyt bestyrelsesmedlem. 
 

- Johnny Philip genopstillede som suppleant. 
 

- Hanne Skou opstillede som suppleant. 
 

 

Dirigenten konstaterede, at ingen andre på generalforsamlingen gav udtryk for, at de ønskede at 

opstille som bestyrelsesmedlemmer eller som suppleanter. 
 
Aslaug Bygge og de to suppleanter blev valgt ved akklamation. 
 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen består herefter af: 
 

Leni Bjerg  
Thomas Skovby Sannino 
John Stubtoft Nielsen 
Inger Lise Jensen 
Aslaug Bugge 
 
og følgende suppleanter: 
 

Johnny Philip  
Hanne Skou 
 
Ad 7) Valg af revisor 

 

Bestyrelsen havde foreslået, at der vælges en ny ekstern revisor Lonnie Christensen, Dansk Revision 
Slagelse og to interne revisorer Yvonne Bøgh og Charlotte Mathiesen. 
 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 

Ad 8) Eventuelt 
 

Intet til behandling 
 

Dagsordens udtømt. 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 

 

Som dirigent:  
 

_______________________  
Regina M. Andersen  
 
 
 
 
 

 

______________________  
Leni Bjerg, Formand 
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