
 

 
 

 
 

 
 
  

GENERALFORSAMLING 

 

 REFERAT 

SØNDAG D. 10. APRIL 2022 KL 11:00 
 

Jægersvinget 15 - 2920 Gentofte 
 

DAGSORDEN: 
1. Valg af stemmetællere + referent 

Søren Hartung vælges som stemmetæller og referent. 
2. Valg af dirigent  

Søren Hartung vælges som dirigent og han startede med at konkludere, at 
generalforsamlingen er indkaldt behørigt og rettidigt iht. vedtægterne. 

3. Formandens beretning    
Det har været et lærerigt år siden sidst. Der har været både medgang og modgang i år, og sådan 
er det vel når man er en ny forening.  
Vi har i år haft 237 pindsvin til behandling, hvilke er lidt færre end sidste år.  
Der har være syge, sårede, - unger med og uden og mødre… Og alt derimellem.  
Af de mere interessante tilfælde kan jeg nævne et pindsvin der ved scanning fik konstaterede 
cancer i mavevæggen og en der sandsynligvis var blevet stukket i munden af en bi og hvis tunge 
hævede så voldsomt at han ikke var til at redde.  
Her er vedlagt en oversigt over indkomne pindsvin, hvad de har fejlet og hvad der skete med 
dem. Lige over halvdelen kom hjem igen.  
 
Som det kan ses, har vi i år udvidet vores sygdomsstatistik meget så den er ret detaljeret.  
Det har faktisk være dejligt at få tal på og se fordelingen af de forskellige udfordringer 
pindsvinene har her i Storkøbenhavn og Nordsjælland.  
Især belastningen af parasitten Ikte var en overraskelse. Den ses normalt ikke så tit men florerer 
åbenbart her i vores område. Det er takket være investeringen i et mikroskop, at vi nu har 
mulighed for at mikroskopere fæces og igangsætte den rette behandling i samarbejde med: 
Artemis Dyrlægeklinik, Sallingvej Dyrlægeklinik, Skovshoved Dyrlægeklinik og Curapet 
Dyrehospital.  
Tak til de engagerede dyrlæger for det fantastiske samarbejde vi har.  
 
Vi har i år bistået Pindsvineforsker Sophie L. Rasmussen med at indsamle fæces prøver fra de 
pindsvin vi har fået ind i år. Prøverne skal bl.a. bruges til at analysere deres kost. Det bliver 
spændende at se resultaterne når de forelægger.  
 
Igen i år har vi sendt 3 pindsvin til DTU/AAU. Ingen af pindsvinene havde salmonella og vi håber 
på et tættere samarbejde med dem i året der kommer, så vi kan få mere detaljeret 
obduktionsrapporter.  
 
 
 
 
 



 
I år afholdt vi Julemarked for første gang. Det var en stor succes! Det var selvfølgelig dejligt at få 
lidt penge i kassen, men allerdejligst var at møde så mange pindsvineentusiaster, medlemmer 
og støtter. Det var en skøn eftermiddag med hygge, pindsvinesnak og julegløgg. Vi vil gentage 
succesen hvis kræfterne er til det.  
 
Til slut vil jeg, på Bestyrelsen og egne vegne, takke af hele mit hjerte for den støtte og 
opbakning vi har modtage fra vores uundværlige frivillige, medlemmer og støtter. Uden jer 
kunne vi ikke udføre det arbejde vi gør hele året for pindsvin og naturen. TAK  
 
Generalforsamlingen har ingen kommentarer til beretningen og denne godkendes. 
 

4. Regnskabsaflæggelse 
Kassereren gennemgår regnskabet for det forgangne år. Det bliver drøftet hvorvidt det 
økonomisk kan betale sig at drive en web-shop.  Da udgifterne til driften af denne er høje. 
Generalforsamlingen har ingen kommentarer til regnskabet og dette godkendes af 
generalforsamlingen. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der er ingen indkommende forslag. 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
Formanden foreslår kontingentet fastholdes på samme niveau (150 kr. p.a.). Kontingentet 
vedtages af generalforsamlingen. 
 

7. Godkendelse af budget 
Kassereren gennemgår budget for det kommende år. Fonde og legater er kommet med i 
budgettet da Mette Hvilsby er gået i gang med at søge forskellige fonde.  
Indretning af hospital er en stor post som kun aktiveres såfremt PH kan få dette ind via tilskud 
fra fonde og legater. Drøftelsen optages på kommende bestyrelsesmøde.  
Der bruges mange penge på at vaske tæpper og klude til brug for pindsvinene samt opvarmning 
af hospitalet hvilket går fra Mies private budget. Der er derfor lagt et beløb ind i regnskabet til 
tilskud til dette. Budgettet godkendes af generalforsamlingen. 
 

8. Valgt til bestyrelsen 
a. Valg af formand – Mie Hartung ønsker genvalg. 

Mie genvælges som formand for den kommende periode. 
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer (min. 1) og suppleanter (min. 1)  

Christine Ipsen er på genvalg som bestyrelsesmedlem 
Christin Ipsen vælges for denne kommende periode. 

             Bettina Wagner er på genvalg som suppleant 
             Bettina vælges for den kommende periode. 
 

9. Eventuelt 
Tina foreslår at PH tager kontakt til en smedje som kan lave pindsvin i metal. Tina synes man 
skal kikke på og det måske kunne betale sig at sælge disse i PH. 

 
Generalforsamlingen afsluttes.  
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Dyreværnsforeningen Pindsvinehospitalet.dk 
    

 

Regnskab 
2021 

Regnskab 
2020 

Budget 
2022 

Kontingent                 9.150                14.700  
            

9.500  

Sponsor- og indsamlingsindtægter 
            

110.359                70.965  
        

125.000  

Salg Webshop 
                    

857                  2.589                 500  

Overskud ved arrangementer                 3.998                      -    

Fonde og Legater   

          
40.000  

Kompensation   

          
30.000  

Indtægter i alt 
            

124.364                88.254  
        

205.000  

Lønudgifter, m.v.                        -                           -                       -    

Varekøb til Webshop                 6.030                  2.318  
            

2.500  

Foder og klinikmaterialer               21.679                13.138  
          

30.000  

Klinikudstyr                 1.655   

            
5.000  

Medicin og dyrlæge               11.866                  8.143  
          

20.000  

Kontorartikler og IT               10.475  
                    

309  
            

7.000  

Småanskaffelser                 4.705                  3.034  
            

5.000  

Porto og gebyrer                 1.314                        65  
            

1.500  

Bankomkostninger, m.v.                 3.810                  5.340  
            

4.000  

Annoncer og reklame                 5.966                  6.171  
          

11.000  

Internet og webhotel               14.296                  2.572  
          

15.000  

Mødeudgifter                 1.010   

            
1.500  

Advokat og revisor               15.000                10.000  
          

15.000  

Repræsentatoion                 1.000  
                    
225  

            
2.000  

Husleje                        -                           -                       -    

El, vand og varme                        -                           -    
            
6.000  

Konferencer                        -                    1.252  
          
15.000  

Indretning hospital                        -     

          
50.000  

Udgifter i alt               98.806                52.567  
        
190.500  

Dækningsbidrag               25.558                35.687  
          
14.500  

    
*) Såfremt der opnås tilstrækkelig indtægter fra fonde og legater.  

 
 



 

 

 

2021 i TAL 
Mht. Hændelse må det naturligvis bero på et skøn. 

Et pindsvin kan have flere skader, parasitter osv. 

 

PINDSVIN  

Hunner 134 

Hanner 103 

Pindsvin i alt 237 

Antal dage     2053 dage i alt 8,6 dage i gennemsnit 

ALDER  

U. 6 uger 62 

6 uger til 9 md. 40 

9 md. til 1 år 46 

Over 1 år 89 

AFGANG  

Udsatte 124 

Døde 64 

Aflivet 49 

DOA (døde eller aflivet i første døgn) 88 

Døde under opholdet / fik en chance (64+49-88=)               25 

HÆNDELSE  

Elektriske haveredskaber:  13 

Hundebid – andre bid 27 

Påkørsel – cykel, bil 12 

Slag/spark/Hånd haveredskaber 11 

Fælde – rottefælde 3 

Net – jordbærnet, hegn 2 

Gift – muse, rotte, snegle 4 

Fundet i kælderskakt, hul el.lign. 4 

FYSISKE SKADER  

Sår med spy og/eller maddiker 48 

Sår under hage, på hals 9 

Sår m. betændelse, punkthul, flået hud 28 

Hud flået af i ansigt 11 

Byld 12 

BEVÆGEAPPARATET  

Knoglebrud 26 

Amputation  15 

Lam 1 

Hjerneskade / Stræksyndrom 12 

ØJNE  

Blind 22 

Betændelse i øje/ skadet øje 31 

Mangler et øje 5 

MUND  

Brækket over el. under kæbe 21 



Tænder - plak, paradentose, blottet 
tandrødder, nekrotisk væv 13 

Hul i gane 2 

PARASITTER  

Mider øre, hud 23 

Rundorm Nematoder 47 

Ikter Trematoder 32 

Coccider Protozer 1 

Lopper 38 

Flåter 69 

Skab 1 

ØRE  

Øreinfektion  6 

Øre skade 12 

Døv – lukket ørekanal 2 

BAKTERIEL INFEKTION  

Lungebetændelse 6 

Blærebetændelse 0 

Ballonsyndrom 5 

Salmonella 0 

ANDET  

Underernæring og sult 135 

Medfødte defekter 2 

Konfus – går i cirkler 4 

Straks hjemsendt 6 

Bistik 1 

Swimmingpool 2 

Organsygdom 1 

Cancer 1 

  
 

 

 

 


