GENERALFORSAMLING 6.11.2021
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1. Valg af dirigent.
Vores formand, Rasmus, blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent.
Vores kasser, Linda, blev valgt som referent.
Linda godkender mødet som rettidigt indkaldt. Der er modtaget tre forslag som behandles
under punkt 8, 'Indkomne forslag'.
Det noteres endvidere, at
• generalforsamling skulle være afholdt i 1. kvartal, men Bestyrelsen valgte at udskyde
mødet.
• Bestyrelsen valgte at fortsætte uændret frem til denne generalforsamling, og
• Bestyrelsen valgte ligeledes at afholde et bestyrelsesmøde i 1. kvartal, hvor beretning,
regnskab og budget for 2020 i første omgang blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen.
Dette blev gjort pga. de ekstraordinære omstændigheder under Coronaen.
3. Beretning.
RASMUS beretter om de største projekter i 2020:
• De første spadestik til AkutTeamet blev taget. Der blev oprettet nogle målsætninger og
guides til hvem og hvordan vi skal hjælpe kaninerne.
• Vi fandt frem til nogle mulige koordinatorer, der skulle stå for AkutTeamet. Vi valgte at
søge Dyrevelfærdspuljen dels til AkutTeamet og dels til informationskampagner i 2021.
• Vi etablerede et samarbejde med ETU.
• Vi etablerede et samarbejde med PETdk.
• Kaninværnet kom ud med sit første (digitale) medlemsblad.
• Vi har fået oprettet dyrlægemedlemskaber, og fået de første medlemmer.
4. Regnskab
Linda fremlægger regnskab for 2020. Regnskabet bliver godkendt. Se bilag 1.
5. Visioner

Rasmus fremlægger visioner for 2021.
◦ Vi ønsker at iværksætte vores første kampagne. Der vil blive nedsat en
arbejdsgruppe til dette.
◦ AkutTeamet skal sættes i gang.
◦ Vi ønsker at oprette et institutionsteam, der kan varetage projekter omkring
institutioner fx fritidshjem, dyrelegepladser og lignende med kaniner.
◦ Vi ønsker at udbyde kurser til dyrlæger.
◦ Vi ønsker en forbedret dyrlægepakke (informationsmaterialer).
◦ Vi ønsker at kunne modtage udenlandskekort og at kunne modtage mobilePay.
◦ Vi ønsker en bedre telefoniaftale, der bedre kan sortere opkaldene.
◦ Vi ønsker en bedre aftale med Post Nord omkring porto og forsendelse.
6. Vedtagelse af budget
Budget vedtaget. Se bilag 2.
7. Vedtagelse af kontingent
Vi fortsætter kontingenterne som de er.
8. Indkomne forslag
Ændring i tegningsberettigede:
§ 6 Økonomi
6.3 Tegningsberettiget er foreningens kasser. Ved køb, pantsætning eller salg af fast
ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Forslag:
§ 6 Økonomi
6.3 Tegningsberettiget er foreningens kasser og formand. Ved køb, pantsætning eller salg af
fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
FORSLAG VEDTAGET.
Ændring i formulering:
§5 Bestyrelse
5.7 Bestyrelsens virker er maksimalt 1 år og 1 måned.
Forslag:
§5 Bestyrelse
5.7 Der skal være nyt valg inden for en periode på 1 år og 1 måned.
FORSLAG VEDTAGET.
Koorigering af dato-fejl:
§3 Kontingent
3.3 Kontingentindbetalinger, som foretages i perioden 1. oktober til 31. december,
registreres som kontingentbetaling for det kommende år. Et nyt medlem som betaler
kontingent i perioden 1. oktober til 31. december, bliver registreret som medlem pr. 1.
januar.
Forslag:
3§ Kontingent
3.3 Kontingentindbetalinger, som foretages i perioden 1. oktober til 31. december,

registreres som kontingentbetaling for det kommende år. Et nyt medlem som betaler
kontingent i perioden 1. oktober til 31. december, bliver registreret som medlem den dag
de melder sig ind.
FORSLAG VEDTAGET.
9. Valg
Nuværende bestyrelse: Linda, Rasmus, Marie, Cecilie, Ditte.
Følgende genopstiller: Linda, Rasmus, Marie og Ditte.
Cecilie genopstiller ikke.
Folk der går til valg: Sara. SARA INDVALGT I BESTYRELSEN.
Bestyrelsen konstituere sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.
10. Eventuelt
ADRESSEÆNDRING
Da det er mere belejligt, at Linda får al indgående post leveret direkte til hende, skifter
Kaninværnet adresse. Vores nye adresse vil være Hans Ditlevsensgade 24, 1., 4800
Nykøbing F
AKUTTEAM: Det blev diskuteret om det skulle koste noget (mere end medlemskab), at
adoptere gennem Kaninværnet. Der var enighed om, at det bør koste noget, uanset hvem
der adoptere. Forskellige priser blev diskuteret, men det vil være bestyrelsens opgave at
beslutte den endelige pris.
Det blev noteret, at den nye prispolitik skal anonneceres i god tid.
Der blev stillet spørgsmål til Akutteamets økonomi i 2022. Rasmus meddeler, at vi
endnu ikke ved, om vi modtager tilskud fra Dyrevelfærdspuljen. Der vil uanset hvad blive
afsat et beløb til Akutteamet, men størrelsen på beløbet er endnu ukendt.
Der blev stillet spørgsmå til, om vi vil kunne få vores plejekaniner forsikret hos ETU. Der var
enighed om at det var en god idé, og bestyrelsen vil kontakte ETU og høre hvad der er af
muligheder.
EVENTKOORDINATOR: Der er et behov for en eventkoordinator, som kan arrangere større
events som fx Landsmøde og kurser. Der var enighed om at det vil være en god idé og
bestyrelsen vil forsøge at finde en egnet.
KURSER: Kaninværnet har stadig et ønske om at udbyde kurser til dyrlæger,/sygeplejersker,
dyrlægestuderende og medlemmer. Indholdet af kurserne (adfærd, sygdom, kirugi) blev
diskuteret, ligesom formen på kurset (1-dags/2-dags kurser, onlinekurser) blev drøftet.
Det blev forslået, at vi kontakter VMF som samarbejdspartner.
Til vores medlemmer kunne bondingkurser være interessante. Muligheden for at
tilgå/streame indhold fra vores side blev diskuteret.
ALT OM KANINER: Der er ikke kommet indhold op. Vi har brug for artikler og billeder. Vi har
brug for svært tilgængelige billeder af fx sygdom og bondingadfærd. Der skal knyttes en
person på projektet. Bestyrelsen vil prøve at finde en person.
ELITEMEDLEMSKAB: En ny type medlemskab blev diskuteret, som er dyrer, men hvor man
modtager trykt medlemsblad og materialer samt med mulighed for at oprette en kontrakt,

hvor Kaninværnet påtager sig ansvaret for at finde nyt hjem til ejerens kanin i tilfælde af
ejerens død. Det blev besluttet at bestyrelsen skal arbejde videre med idéen.
KANINGUIDEN: Vi er ved at løbe tør og skal have folderen genoptrykt. Det blev diskuteret
hvilke afsnit vi skal beholde og hvilke der skal skiftes ud. Linda vil komme med udkast til ny
Kaninguide.
LANDSMØDE: Landsmødet i 2022 forventes at blive afholdt i København og blive en større
begivenhed. Bestyrelsen vil brainstorme videre på eventet og forhåbentlig snart finde en
koordinator der kan stå for arrangementert.
Formanden takkede for god ro og orden til mødet.

____________________________
Rasmus Nielsen, dirigent

____________________________
Linda Larsen, referent

