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1. Valg af dirigent – Janne Langgaard 

 

2. Formandens beretning – Gritt Hanghøj 

• 124 katte er taget ind (havde kalkuleret med 100 katte), og der var økonomi til det. 

Desværre har vi måttet aflive nogle katte inden for foreningen pga. sygdom, da en 

ukendt virus har hærget landet over, og vi gik desværre ikke fri. Pt. er syv katte i 

pleje, men der er også lavsæson pt. Én kat er bortgivet, da det var i missemors 

bedste interesse; blevet givet til en rideskole. Min Ven Katten i Hobro har hjulpet 

foreningen med at videreformidle fem katte. 

• Facebook-gruppen er i denne sæson åbnet for alle, der ønsker at følge vores arbejde 

– nu 314 medlemmer; både killingekøbere, interesserede, plejefamilier, medlemmer 

mm. 

• På facebooksiden er der pt. 1365 likes til siden. God respons på opslag, mange 

delinger på både plejefamilier, men også hjælp ift. ammekatte – delinger når langt 

ud til folk. 

• Nye ting på tapetet ift. udvikling af forening og samarbejde (mere herom under pkt. 

8) 

• 95.000,- er i 2016 gået til dyrlægeudgifter, medicin og loppekure. 

• Mangel på plejefamilier 

• Summa summarum: godt år for foreningen 

 

3. Revideret regnskab til godkendelse – Janne Langgaard 

• Regnskabet godkendes. 

 

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen 

• Ingen forslag. 

 

5. Indkomne forslag sendt til formanden 

• Udgår. 

 

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

• Formand: Gritt Hanghøj 

• Næstformand: Helena Thingvad 

• Kasserer: Janne Langgaard 

 

7. Valg af revisor og -suppleant 

• Revisor: Lasse Due 

• Revisorsuppleant: Helge Willum 
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8. Fremtidige aktiviteter 

• Foreningen har fået doneret 5.000,- til dokumentationsmaterialer 

• I samarbejde med Familiedyrlægerne og Biersted Dyrehospital vil en ny 

informationsfolder omhandlende ansvarligt kattehold med fokus på neutralisering, 

vaccination og identificering/øremærkning blive udarbejdet. 

• Foreningen vil være repræsenteret på katteudstillinger i Jylland, herunder bl.a. 

Århus lørdag d. 1. april, såfremt dette er muligt. 

• Janne Langgaard fortsætter sin produktion af pelsmus, når materialerne er 

tilgængelige hertil. 

• Gritt Hanghøj fortsætter sin produktion af hæklede tæpper af doneret garn til 

hittekillingerne, når de formidles ud i nye hjem. 

• Flere plejefamilier skal ansættes 

• Karen-Marie Korsager Mondrup udarbejder keramiske kattefigurer med det formål, 

at foreningen skal sælge disse på førnævnte udstillinger. 

• Britta Ettrup producerer klistermærker med foreningens navn og logo, som kan 

sættes på fx transportkasser. Klistermærkerne fås i forskellige størrelser, således det 

også er muligt at få et reklamemærke til sin bil. Ønsker man et reklamemærke, er 

man meget velkommen til at kontakte til bestyrelsen. 

• Samarbejde med AgroSam er etableret ift. grus i første omgang. 

• Foreningen fortsætter lodtrækningsaktiviteter på sporadisk vis. 

 

9. Eventuelt 

• Janne Langgaard håber på mere positiv respons på fonde, idet det nu er muligt at 

fremlægge et fuldendt årsregnskab frem for fx 3 mdr. 


