Generalforsamling i Kaninværnet, 24. marts 2018
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Visioner
6. Vedtagelse af budget
7. Vedtagelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Valg
10. Evt.
Formanden, Rasmus Nielsen (RN), byder velkommen til mødets deltagere og konstanterer, at alle
fremmødte er fuldtgyldige medlemmer af Kaninværnet. Formanden peger herefter på Rasmus
Petersen som dirigent, hvilket vedtages.
1. Valg af dirigent
Rasmus Morten Petersen (RP). RP konstanterer, at mødet er lovligt indkaldt og ingen
forslag er modtaget. RP har ingen ændringer til dagsordnen.
2. Valg af referent
Linda Larsen (LL) bliver valgt som referent.
3. Beretning
RN fortæller om hvordan opbygningen af foreningen er forløbet i 2017. Han
beretter bl.a., at vi ikke kom så hurtigt i mål med hjemmeside og shop som håbet,
men at den står til at blive lanceret ultimo april 2018. Der har ligget et stort arbejde
i siden både mht. indhold og billedmateriale, men også omkring shoppen og
betalingsgateway. Nu ser det i midlertidig ud til at gå den rigtige vej og siden
forventes klar og søsat om en måned.
Kaninværnet har i samarbejde med ANIMA lavet kampagnen og hjemmesiden
godtkaninliv.dk, som lanceres i 2018.
Vi har udvidet vores netværk og bl.a. etableret samarbejde med Skovløkken
Kaninhotel på Fyn samt med Mai-Britt som samarbejder med Dansk Dyreværn
Århus og Helle Molberg fra frikanin.dk.
4. Regnskab.
Vedlagt, bilag 1.
Linda fortæller om regnskab for 2017. Da vi jo er en nystartet forening, er mange af
de omkostninger der har været i forbindelse med den tidlige opstart, været afholdt
af private midler, herunder betaling af hjemmeside, support, webshop,

betalingsgateway og telefon. Udgifter på kontoen har derfor været begrænset til
bankgebyrer og telefonabonnement.
I september modtog vi 22.500 kr. fra ANIMA i forbindelse med Kaninværnets hjælp
og rådgivning omkring kampagnen etgodtkaninliv.dk. Dette er en fantastisk
mulighed for at Kaninværnet kan komme hurtigt fra start her i 2018, selv inden vi
har fået sendt de første ansøgninger til puljer og fonde ud.
5. Visioner.
RN beretter om foreningens visioner i 2018:
▪ Først og fremmest skal vi have lanceret hjemmeside, shop og
facebooksiden. Det bliver første gang omverdenen hører om foreningen
og vi skal være klar til at informere og besvare spørgsmål. Forhåbentlig
får vi en masse medlemmer, som har lyst til at støtte foreningens videre
virke. Vi er allerede ved at forberede de første kampagner, som skal rulle
af stablen.
▪ Vi skal have produceret en lille film om kaniner, der kan skabe
opmærksomhed.
▪ Vi skal have sendt ansøgninger ud til bl.a. Dyrevelfærdspuljen.
▪ Vi skal have produceret tryksager. Først og fremmest skal de designes.
Selve trykningen må komme når der bliver råd.

6. Vedtagelse af budget.
Linda fremlægger budget for 2018. Budgettet bliver vedtaget. Se bilag 2.

7. Vedtagelse af kontingent.
Kontongent fastholdes på 150 kr. årligt.

8. Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.

9. Valg.
Rasmus Nielsen, formand - genopstiller.
Rasmus Petersen, næstformand – genopstiller.
Linda Larsen, kasser – genopstiller.
Ønsker at stille op til valg:

Dorte Rande.
Marie-Louise Petersen.
Da bestyrelsen, ifølge vedtægterne, har mulighed for at være op til fem personer og
det hele tiden har været bestyrelsens ønske at være fem, blev det vedtaget, at
bestyrelsen fortsætter som nu og Dorte Rande og Marie-Louise Petersen indtræder i
bestyrelsen som menige medlemmer.
Vi byder de to nye medlemmer af bestyrelsen velkommen.

10. Eventuelt.
Der var intet til eventuelt.

RN takker for god ro og orden ved mødet.

__________________________________________
Dirigent: Rasmus Morten Petersen

__________________________________________
Referent: Linda Ellemand Larsen

