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Generalforsamling 9. maj 2021 
 

 
 
Formand Mie Hartung åbnede generalforsamling kl. 11:15 
 
1. Valg af stemmetæller og referent 
Christine Ipsen blev valgt som stemmetæller, og Betina Wagner blev valgt som referent. 
 
2. Valg af dirigent. 
Søren Hartung blev valgt som dirigent, og han startede med at konkludere, at generalforsamlingen 
er indkaldt behørigt og rettidigt iht. vedtægterne. 
 
3. Formandens beretning 
Mie Hartung aflagde beretning for foreningens aktiviteter i 2020.  

 
2020 var året, vi blev stiftet og kom i gang som forening, og det var på TRODS af Corona. Vi har 
opnået utrolig meget på det år, syntes jeg. Aner ikke hvor jeg skal starte… MEN;  

• Vi fik afholdt stiftende generalforsamling, en bankkonto og tilladelse til at indsamle penge 

til foreningen. 

• Vi fik en hjemmeside med betalingsmodul og en beskeden Web-Shop. 

• Vi fik MobilePay 

• Og vi fik pindsvin ind ad døren.  

Faktisk slog vi rekord det første år!!       

 

Vi fik 253 pindsvin, der på en eller anden måde behøvede vores hjælp. Min personlige rekord er på 

ca. 170 pindsvin. 

Vi fik udsat 138 pindsvin svarende til 53%. Det er en helt almindelig og pæn overlevelsesprocent 

på pindsvineplejestationer.  

Pindsvinene var hos os i gennemsnit 12,5 dage, hvilket jeg også syntes er pænt lavt. 

 
Vi har haft et pindsvin, der døde få timer efter ankomst, til obduktion på DTU. Det døde af 
underernæring og havde ikke salmonella. 
 
De frivillige, der håndterer pindsvin, og jeg har alle fået mange værdifulde erfaringer her det 1. år 
og vi vil naturligvis gøre vores yderste for at gøre det endnu bedre for pindsvinene her i 2021. 
 
Vi har netop indkøbt et mikroskop med mobiladapter og med det, håber vi, at vi kan sætte 
hurtigere ind med behandling, med hjælp fra vores Dyrlæger. 
 



Vi kom i TV2/Lorry og det vældede ind med frivilligansøgninger.  
Det var fantastisk, overvældende og gav en rødglødende mailkonto. Det udmøntede sig i at vi fik 
sammensat et fantastisk Frivillig-Team: 
 

• Det er nu 7 frivillige + mig der passer pindsvin. 

• 2 frivillige dyrlæger der kommer her jævnligt.  

• Vi har fået et super samarbejde med 3 dyreklinikker: Artemis, Skovshoved og Sallingvej. 

• Vi har fået en grafiker, en So-Me (Social-Media), en regnskabsdame, en handy-mand samt 

en der hjælper med indkøb til Pindsvinehospitalet. 

 
Jeg synes, vi er kommet godt fra start også med vores nye brochure. 
 
I september deltog jeg på “International Scientific Conference for Rehabilitators of European 
Hedgehogs” I Billund, sammen med Signe S. H. der er endnu en dyrlæge der kommer her en gang 
imellem.  
Det var 2 dage med ny viden og forskning om pindsvin, som var utrolig lærerigt. Vi har i 
forlængelse af konferencen startet et samarbejde med Pindsvineforsker Sophie Lund Rasmussen 
om salmonella. Det er på tegnebrættet, men vi håber, det kommer i gang her i 2021. 
 
Jeg vil ikke komme ind på økonomien, da vi har en glimrende kasser, der har forstand på det, men 
blot konstatere at økonomien hænger sammen - for 2020 i hvert fald.  
Det er takket være alle de gavmilde donationer og indmeldelser, vi har fået af pindsvine-
entusiaster, dem der har afleveret pindsvin her og folk, der har læst og hørt om os.  
MANGE TAK for det. 
 
Jeg har jo ikke lavet det hele selv – slet ikke!!!  
Alle frivillige har bidraget til at få sat Pindsvinehospitalet godt i søen på hver deres måde, med 
deres engagement, tid og kvalifikationer.  
1000 TAK hver især!  Jeg og Bestyrelsen er meget taknemmelige for jeres indsats. 
 
Og til Bestyrelsen: Jeg er meget taknemmelig for og imponeret over, at I havde mod til at sige ja til 
at være med ombord da jeg rendte jer på dørene.  
Og TAK for jeres mod, tid og indsats.  
 
Mht. fremtiden har vi mange ambitioner: 
Vi vil have udbygget vores engagement med biodiversitet i private haver. 
Vi vil arbejde med salmonella. 
Vi vil lave noget for børn. 
O.m.m… 
 
Men nu holder vi os lige til 2020 og hermed TAK til alle.  
 
Beretningen blev godkendt med bifald. 
 
4. Regnskabsaflæggelse 



Kasserer Niels Hammerstrøm uddelte kopi af regnskab og gennemgik dette. Konklusion er, at 
Pindsvinehospitalet.dk er en sund og fornuftig forretning.  
Regnskabet kan ses nederst på denne side. 
 
Ros blev uddelt til bogholder Christina Bogulski. 
Regnskab for 2020 blev godkendt. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
6. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr., og dette blev vedtaget. 
De fremmødte talte inden da om fordele og ulemper ved højere eller lavere kontingent. 
 
7. Godkendelse af budget 
Kasserer Niels Hammerstrøm uddelte kopi af budget og gennemgik dette.  
Budgettet kan ses nederst på denne side. 
Vi ønsker at foreningens penge skal bruges til gavn for dyrene, og vi ønsker ikke at opbygge 
kapital. 
Budget for 2021 blev godkendt. 
 
8. Valg til bestyrelsen 
Næstformand Tina Gudmark og kasserer Niels Hammerstrøm var på valg, og begge blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem Signe Hartung Roslyng træder ud af bestyrelsen af personlige årsager. 
Christine Hellner stillede op og blev valgt ind. 
Revisor Michael Bo Andersen (Statsautoriseret Revisor) blev genvalgt. 
 
9. Eventuelt 
Der er afsat 40.000 kr. på budgettet til forskning, og formand Mie Hartung fortalte at planen for 
2021 er forskning i salmonella forekomst hos pindsvin: hvor mange ankommer til plejestationen 
med salmonella, og hvor mange har salmonella ved genudsætning. Pengene vil gå til at sende 
prøver til anerkendt laboratorium. Det skal undersøges om en anden plejestation kan indgå i 
forsøget også for at forhindre bias i resultaterne. 
 
Generalforsamling blev afsluttet kl. 12 med blomster og tak til Mie 
 
Næste Generalforsamling er planlagt til 10. april 2022 



 


