Generalforsamling i Kaninværnet, 16. marts 2019
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.
Rasmus Nielsen (RN), formand i Kaninværnet, byder velkommen til årets generalforsamling og
konstanterer, at alle fremmødte er fuldtgyldige medlemmer af Kaninværnet. Formanden peger
herefter på Rasmus Petersen som dirigent, hvilket bliver vedtaget.
1. Valg af dirigent
Rasmus Petersen (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 beretter om Kaninværnets udvikling i 2018, se bilag 1.
Han fortæller om hjemmesiden og KaninReg som stadig får nye registreringer både
af dyrlæger og kaniner. Det samlede medlemstal for 2018 var på 97 medlemmer,
hvilket lå meget tæt på må vores mål med 100 medlemmer. Vi modtog 80.000 kr. fra
Dyrevelfærdspuljen til udvikling af Kaninklubben. Der ud over modtog foreningen
som foreningsstøtte 6.482,35 kr til transport af syge og tilskadekommende dyr. Vi fik
udarbejdet en flyer, som dog stadig mangler at blive trykt.
Beretningen bliver godkendt.
4. Regnskab.
Linda fortæller om regnskab for 2018, se bilag 2. Vi har fået 17.300 kr. ind i
kontingenter og donationer, hvilket er super positivt. Udgifter er primært knyttet til
surftownsupport samt gebyr til mobil og bank. Der ud over har vi haft udgifter til
transport til møder på fyn og jylland samt til indsamlingsnævnet. Alt i alt slutter vi
på et samlet beløb på 118.669,13 kr., hvoraf de 106.482,35 er fastlåst til
Dyrevelfærdspuljen.
Regnskab bliver godkendt.

5. Visioner.
RN beretter om foreningens visioner i 2019:
▪ Kaninklubben laves færdig.
▪ Mobilepay, betal via hjemmeside og faste abonnomenter.
▪ Gadekampagne.
▪ Trykning af flyers og plakater.
▪ Udbyg KaninReg.
▪ Kaninkyndig dyrelægeliste.
▪ Ugentlige posts på FB og hjemmeside,
6. Vedtagelse af budget.
Linda fremlægger budget for 2019. Budgettet bliver vedtaget.
7. Vedtagelse af kontingent.
Kontingent 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.
Dorte Rande, bestyrelsesmedlem – genopstiller.
Marie-Louise Petersen, bestyrelsesmedlem – genopstiller.
Bestyrelsen genvalgt.

10. Eventuelt.
Der var intet til eventuelt.

RN takker for god ro og orden ved mødet.

__________________________________________
Dirigent: Rasmus Morten Petersen

__________________________________________
Referent: Linda Ellemand Larsen

Bilag 1 – Formandens beretning for 2018
Hjemmeside
Vi fik hjemmeside og betalingssystem op at køre i foråret. Der ligger stadig en masse
arbejde i siden, men den fungerer i sin helhed. Vi havde en del problemer med at få
oprettet sidealias samt med yourpay, men det virker nu, og betlaing af kontingenter
er gået næsten problemfrit.
KaninReg
Efter stor efterspørgsel på et Kaninregister, både fra kaninejere og dyrlæger,
prioriterede vi dette højt og en del arbejde blev derfor lagt i netop udvikling af
KaninReg og en platform for dyrlæger. Selve platformen og registret fungerer, men
der er stadig brug for en del arbejde før det er helt færdigt.
Medlemmer
Der var 97 der betalte medlemskab i 2018, hvilket er rigtig flot og meget tæt på
vores mål der var 100. Vi håber at kunne få endnu flere i år, men det kræver en stor
indsats. Vi er kede af, at vores kommunikation til medlemmerne ikke har været på
plads. Bortset fra en velkomst email har medlemmerne intet hørt fra os, og det skal
vi blive bedrer til i 2019.
Dyrevelfærdspuljen
Vi søgte Dyrevelfærdspuljen i 2018 og modtog som foreningsstøtte 6.482,35 kr til
transport af syge og tilskadekommende dyr. Der ud over modtog vi som
udviklingsstøtte 80.000 kr. til udvikling af Kaninklubben.
Dyrelægelisten
I samarbejde med dyrlæger har vi været i gang med at udarbejde de krav og
kriterier en dyrlæge skal leve op til, for at komme på den kaninkynndige
dyrlægeliste. Den vil blive iværksat her i 2019.
Forberedelse til gadekampagner
Vi har lavet en flyer der mangler at blive trykt. Der ud over har vi stickers og plakater
færdige som også kun mangler at blive trykt. Kostume/maskot er indkøbt og
modtaget.

Bilag 2 – Regnskab 2018

INDTÆGTER
Kontingenter
Kontingenter via yourpay/hjemmesiden
Kontingeter via bank
Kontingenter betalt kontant
Kontingenter i alt
Donationer
Donationer via yourpay/hjemmesiden
Donationer via bank
Støtte
Dyrevelfærdspuljen
Indtægter i alt

12.750,00
750,00
600,00
14.100,00

3.000,00
200,00

86.482,35
103.782,35

UDGIFTER
Bankgebyrer
Mobilabonnement
Transport
Hjemmeside
Indsamlingsnævnet
Yourpay
Udgifter i alt

Overført fra 2017
Indtægter minus udgifter
Minus assebeholdning
Saldo bank ultimo 2018

262,00
1.365,00
2.706,41
1.296,00
1100
236,25
6.965,66

22.452,44
96.816,69
119.269,13
118.669,13

Bilag 3 – Budget 2019
Udgifter:
Kaninklubben
Tryksager
Transport
Gebyrer
Indsamlingsnævnet
Diverse

100.000,00
15.000,00
6.500,00
5.000,00
1.100,00
2.000,00
129.600,00

Indtægter:
Kontingenter+donationer
Dyrevelfærdspuljer
Andre tilskud

20.000,00
105.000,00
25.000,00
150.000,00

