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Generalforsamling,	NJHK,	03-03-18	

Dagsorden 

1. Valg af dirigent � Helena 

2. Formandens beretning � 

a. Godt år i foreningen både mht. killinger (144 missemødre og killinger inde i 2017 

mod 125 i 2016) 

b. 2017 � Der er stadig to missemødre og 16 killinger fra 2017, som endnu ikke er 

solgt. 

c. En solgt killing er kommet tilbage, og to katte er afleveret til MinVenKatten i Hobro. 

En missemor er genudsat hos plejefamilien, så hun er i trivsel. 

d. Facebookside �D.d. 1826 likes. Mange er aktive ift. deling og at like opslag, hvilket 

gør en forskel ift. promovering af foreningen. 

e. Facebookgruppe � 536 facebookmedlemmer; består af plejeforældre, 

killingekøbere, medlemmer og andre interesserede. 

f. Missemor Isa har fået megen opmærksomhed ifm. brystbetændelse, og dette har 

afgivet tiltrængte donationer, så det har været positivt for foreningen. Ligeledes god 

opbakning ved lodtrækningsevents. Foreningens ’onkler’, ’mostre’ og ’tanter’, som vi 

ynder at titulere dem, er mennesker, der donerer præmier til lodtrækninger og 

tiltrængte remedier til killingerne, og denne udvidede familie er uundværlig for 

foreningen. Tusind tak! 

g. Nyetableret samarbejde med AgroSam � bestiller grus herfra til fordelagtige priser, 

som bliver leveret til/hentet af plejefamilierne. 

h. Nyetableret samarbejde med Løkken Dyreklinik � frugtbart samarbejde, der 

samtidigt udvider foreningens geografiske område. 

i. Udfordringer med MobilePay (MP) ift. ændring af foreningens MP-nummer � Britta 

Ettrup kom foreningen til undsætning ved at producere mærkater til modificering af 

de allerede eksisterende foldere. Tusind tak for din uvurderlige hjælp, Britta! 

Kingsmoor donerede i samme ombæring en ny roll-up til foreningen med det nye 

MP-nummer, som foreningen anvender på fx udstillinger. Vi siger også en stor tak til 

Kingsmoor for den flotte donation! 

j. Fortsat frugtbart samarbejde med Kingsmoor, som er foreningens foderleverandør. 

Foreningen har tilmed fået doneret jakker, trøjer og cardigans, hvor både NJHKs og 

Kingsmoors logoer fremtræder, så foreningen bliver tiltagende synlig. 

k. En NJHK-killing (en huskat!) vandt Best in Show (BIS) på JYRAKs internationale 

katteudstilling i Nørresundby i januar 2018. Dette er vi meget stolte af. En stor tak 

skal lyde til alle, der har hjulpet ifm. udstillingerne. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

a. Regnskabet er godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen 
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a. Janne Langgaard � ”Plejefamiliernes Håndbog”; en ”How-to”-punktopstillet guide 

til fx bestilling af grus x antal dage i forvejen, vacciner, optimale retningslinier ift. 

billeder af killinger til salgsannoncer og deslige. 

b. Janne Langgaard � vedtagelsesændring af pkt. 23 (”Ved opløsning af foreningen 

overdrages eventuelle aktiver til MinVenKatten – Hobro”) � ønskes ændret til: ”Den 

siddende bestyrelse skal ved opløsning af foreningen vælge en 

forening/organisation, der skal modtage aktiverne”. 

i. Generalforsamlingen forhåndsgodkender forslaget gældende fra 

generalforsamling 2019. 

c. Gritt Hanghøj � Alle killinger skal have to vacciner inden adoption, idet erfaringen 

viser, at mange killinger ikke får 2. vaccine i deres nye hjem til trods for 50% rabat på 

2. vaccine. Dette medfører tilsvarende højere omkostninger og resulterer i, at 

killingerne først vil kunne forlade plejefamilierne fra 15-ugersalderen. 

i. Generalforsamlingen kan på nuværende tidspunkt ikke forhåndsgodkende 

forslaget, men der arbejdes videre på en potentiel løsning på 

problematikkerne vedr. udeblivende vacciner. 

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Den nuværende bestyrelse genopstiller. 

Den nuværende bestyrelse vedtages og består af: 

a. Formand: Gritt Hanghøj 

b. Næstformand: Helena Thingvad 

c. Kasserer: Janne Langgaard 

d. 1. suppleant: Bodil Langgaard 

e. 2. suppleant: Kitty Borup 

6. Lasse Due og Helge Willum genopstiller som hhv. revisor og revisorsuppleant. 

a. Generalforsamlingen vedtager revisor og -suppleant. 

7. Fremtidige aktiviteter 

a. Udarbejdelse af Plejefamiliernes Håndbog og folder om Ansvarligt Kattehold 

b. Synlighed ved katteudstillinger 

c. Janne Langgaard fortsætter produktion og salg af pelsmus til fordel for foreningen 

d. Gritt Hanghøj fortsætter hækling af tæpper til at følge killingerne ud i deres nye 

hjem. 

e. Forsøg på Etablering af samarbejde med flere plejefamilier 

 


