
Dyreværnsforeningen  

Pindsvinehospitalet.dk 
 

 

Gentofte, d. 19-7-2020 

Referat af stiftende generalforsamling for Dyreværnsforeningen 

Pindsvinehospitalet.dk 

 

Den 19. juli 2020, kl. 12.15 afholdtes stiftende generalforsamling for Dyreværnsforeningen 

Pindsvinehospitalet.dk, på adressen Jægersvinget 15, 2820 Gentofte. 

Til den stiftende generalforsamling var fremsendt dagsorden, som benyttes som disposition for 

dette referat: 

1. Åbning og velkomst 

Mie Hartung bød kl. 12:15 velkommen til den stiftende generalforsamling af 

Dyreværnsforeningen Pindsvinehospitalet.dk. 

2. Valg af dirigent 

Niels Hammerstrøm blev valgt som dirigent, der var ingen modkandidat. Efterfølgende 

kunne det konstateres, at alle tilstedeværende var indkaldt til den stiftende 

generalforsamling og havde fået udleveret dagsorden samt udkast til vedtægter. 

3. Valg af referent 

Niels Hammerstrøm blev valgt som referent, der var ingen modkandidat. 

4. Registrering af fremmødte 

De fremmødte blev registreret som følger: Mie Hartung, Tina Gudmark, Bettina Wagner og 

Niels Hammerstrøm. 

Til den stiftende generalforsamling deltog følgende via Skype Forbindelse: Christine Ipsen 

og Signe Hartung Roslyng. 

Til den stiftende generalforsamling deltog følgende som medhjælper: Søren Hartung. 

5. Valg af stemmetællere 

Søren Hartung blev valgt som stemmetæller, der var ingen modkandidat. 

6. Gennemgang af vedtægter, afstemning om vedtægter og stiftelse af foreningen 

Udkast til vedtægter blev gennemgået og følgende rettelser foretaget: 

Valgt af formand sker for en 2-årig periode fra den stiftende generalforsamling. 

Valgt af næstformand sker for en 1-årig periode fra den stiftende generalforsamling og 

herefter for en 2-årig periode. 

Valgt af bestyrelsesmedlem (min. 1) sker for en 2-årig periode fra den stiftende 

generalforsamling. 

Valgt af kasserer sker for en 1-årig periode fra den stiftende generalforsamling og herefter 

for en 2-årig periode. 

Foreningen skal vælge en godkendt revisor, som kan revidere foreningens regnskab. Denne 

revisor skal udpeges og indstilles af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

Det er aftalt at Søren Hartung hjælper med at finde en egnet revisor. 
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Foreningen daglige ledelse skal bestå af 3-6 medlemmer. 

7. Økonomi 

a. Fastlæggelse af kontingent 

Det blev aftalt at det årlige kontingent skal udgøre DKK 150,00 for kalenderåret 2020. 

Alle allerede indbetalt kontingent samt kontingenter modtaget senere i 2020 

betragtes som kontingent for kalenderåret 2020. 

Det blev yderligere aftalt at bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde 

udarbejder et årsbudget for foreningen. 

Foreningen har ved etableringen 25 medlemmer. 

8. Valg til bestyrelsen 

a. Valg af formand 

Mie Hartung blev valgt ved akklamation. 

b. Valg af næstformand 

Tina Gudmark blev valgt ved akklamation. 

c. Valg af bestyrelsesmedlem (min. 1) og suppleanter (min. 1) 

Signe Hartung Roslyng blev valgt ved akklamation som bestyrelsesmedlem. 

Betinna Wagner blev valgt ved akklamation som suppleant. 

d. Valg af kasserer  

Niels Hammerstrøm blev valgt som foreningens revisor ved akklamation. 

9. Eventuelt 

Der blev diskuteret en lang række emner og brainstormet under dette punkt. Det blev aftalt 

at der laves et ”aktivitets katalog” til diskussion og beslutning for bestyrelsen. Yderligere 

blev det aftalt at Signe Hartung Roslyng sørger for udarbejdelse/opsætning af nyhedsbrev 

samt at Niels Hammerstrøm initierer artikler mindst 4 gange årligt. 

10. Afslutning 

Mie afsluttede møde med at sige tak til de fremmødt og kl 12:56 kunne det konstateres at 

Dyreværnsforeningen Pindsvinehospitalet.dk var en realitet. 

Niels Hammerstrøm sørger for oprettelse i CVR samt SKAT. 

Første bestyrelsesmøde afholdes d. 1. oktober 2020 kl 19:30 på foreningens adresse. Alle 

der medvirkede ved den stiftende generalforsamling er velkomne til mødet. 

Referent: Niels Henrik Hammerstrøm 
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