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Ekstraordinær generalforsamling i Red Orangutangen 
Den 30. September 2014 kl.19.00 

 
Sted: Magnetix, Meldahlsgade 5, 1613 København 

 
Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og referent. 
2) Valg til bestyrelsen. 
3) Eventuelt. 

 

Direktør Claus Staunstrup Nilsson bød velkommen og takkede Magnetix for lån af 
lokale til aftenens ekstraordinære generalforsamling. 

Fremmøde  
Fra bestyrelsen: Lone Dröscher Nielsen og Malene Christensen. 
Fra sekretariatet: Claus Staunstrup Nilsson (direktør og fundraiser), Lone Dröscher 
Nielsen (rådgiver og fundraiser), Susanne Damsboe (administrationschef), Susanne 
Mårtensson (medlemsservice), Frederik Lynge (Fundraiser, erhvervssamarbejde) 
Marie Sigvardt (projektleder).   
Herudover deltog 23 medlemmer og adoptanter. 
I alt var 26 stemmeberettigede fremmødt. 
 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Johan Løje blev valgt som dirigent og Marie Sigvardt som referent. 

Johan Løje konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet 
ifølge organisationens vedtægter. 

 

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

På bestyrelsens vegne forklarede direktør Claus Staunstrup Nilsson den nuværende 
bestyrelses situation og sammensætning.  

Efter 10 år i bestyrelsen valgte Mads Gudiksen, at fratræde som formand og 
bestyrelsesmedlem i juli 2014. Bestyrelsen valgte derefter Jakob Lind fra Sverige til 
formand, men blev herefter bekendt med, at det er et krav fra Civilsamfund i 
Udvikling (CISU) og Danida, at have en dansk formand.  

I den sammenhæng valgte Jakob Lind og Jennie Larsson, begge fra Sverige, at 
fratræde den danske bestyrelse, men forbliver i den svenske og engelske bestyrelse. 
Dette for at kunne koncentrere sig om de kampagner, som organisationen har 
kørende i disse to lande.   
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Carel van Schaik og Samantha Mant valgte ligeledes at udtræde af bestyrelsen i 
Danmark, hvormed den nuværende bestyrelse består af Lone Dröscher Nielsen og 
Malene Christiansen.  

Bestyrelsen foreslog, at der blev stemt om fire vakante pladser, hvormed bestyrelsen 
vil bestå af seks kandidater. 

Der var et spørgsmål fra forsamlingen, om hvad der sker ved stemmelighed i 
bestyrelsen. Til dette svarede Claus Staunstrup Nilsson, at hvis der ikke er konsensus, 
bortfalder forslaget eller det kan komme på valg igen ved anden præsentation.  

Herefter blev der spurgt til, hvorfor bestyrelsen ønsker valg om fire bestyrelsespladser 
og ikke fem, som vedtægterne giver mulighed for. Claus Staunstrup Nilsson svarede, 
at foreningen vokser støt og ønsker en bestyrelse, der kan få foreningen i den rigtige 
retning. Fire kandidater havde inden den ekstraordinære generalforsamling valgt at 
opstille, hvilke bestyrelsen opfordrede til, at bakke op omkring. 

Da der udover de på forhånd opstillede kandidater, var en kandidat mere der ønskede 
at stille op til bestyrelsen, blev der stemt om, hvorvidt der skulle besættes fire eller 
fem vakante pladser i bestyrelsen. Med 17 stemmer for, besluttede den 
ekstraordinære generalforsamling, at besætte fire pladser.  

De opstillede kandidater præsenterede sig herefter hver især. 

Lars Einer Hansen: 51 år, gift, to børn. Har haft en karriere fra det private, men 
stoppede sidste år i Coloplast og har derfor nu tid til bestyrelsesarbejde. Kan bidrage 
til bestyrelsen med en professionel vinkel, erfaring fra andet bestyrelsesarbejde og en 
brændende interesse for miljø. Har bl.a. arbejdet frivilligt med beskyttelse af koralrev 
på Seychellerne og har af flere omgange været på Borneo. Har her bl.a. besøgt 
rehabiliteringscentret for orangutanger og ved selvsyn oplevet konsekvenserne af 
skovfældningen. Ønsker at bidrage til den interne udvikling af organisationen og 
eksternt med fundraising. 

Lars Falbe Hansen: 55 år, gift, to børn. Arbejder som gymnasielærer i fagene filosofi 
og musik. Har desuden bestyrelseserfaring fra erhvervssammenhænge, er vant til 
kommunikationsarbejde bl.a. med foredrag og i undervisningssammenhænge. Er 
blevet medlem af Red Orangutangen for kort tid siden, fordi han føler foreningen gør 
et fantastisk arbejde. Ønsker at udbrede kendskabet til foreningen og ser et stort 
potentiale i undervisningssammenhænge, fordi problemstillingerne der arbejdes med, 
er relevante for fag både på folkeskole- og gymnasieniveau.  

Camilla Carstensen: 48 år, gift. Har kendt til Lone Dröscher Nielsens arbejde med 
orangutangerne i mange år, men forholdsvis nyligt blevet bekendt med Red 
Orangutangen og vil gerne bidrage til foreningens gode arbejde. Har en baggrund fra 
RUC i International Udviklingsstudier og skrevet speciale om community forestry i det 
nordlige Thailand. Hendes mand arbejder for FSC (Forest Stewardship Council) i Bonn, 
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som arbejder for bæredygtigt skovbrug. Hun rejser derfor frem og tilbage mellem 
Bonn og København, og ikke i fast arbejde, hvilket i stedet giver tid til involvering i 
bestyrelses- og andet frivilligt arbejde. Arbejder bl.a. med folkeoplysning omkring 
økologi.  

Christina Sabinsky: 45 år, barn og kæreste. Har tidligere arbejdet som event manager 
og koordinator hos WWF, og er i dag ansat som koordinator hos TV2. Kan bidrage 
med erfaringer indenfor dette fagområde, fif om medieverdenen samt erfaring 
omkring NGO arbejde. Har desuden bestyrelseserfaring som formand for sin 
andelsboligforening. Har stor respekt for Lone og organisationens arbejde. Føler det er 
en ærlig sag at fundraise til, og at man som adoptant ved, hvor pengene går hen og 
at der er brug for støtte. Er detaljeorienteret og vil være en glad og energisk  
bestyrelsesmedlem.  

Robert Schmidt: 42 år, to børn. Var med til at starte Red Orangutangen sammen med 
Danielle Brandt og skrev de vedtægter og strategier, der skulle være med til at få 
foreningen til at vokse. Startede også foreningens arbejde med CISU (dengang 
Minipuljen) op i 2005. Har 20 års erfaring fra NGO verdenen, og desuden 18 års 
erfaring med bestyrelsesarbejde. Arbejder i dag for Greenpeace med 
lovgivningsarbejde bl.a. ift. vores økologiske fodaftryk. Har desuden stor erfaring med 
fundraising, vedtægts- og kommunikationsarbejde, og er forfatter til biografien om 
Lone Dröscher Nielsen og hendes arbejde med orangutangerne.  Ønsker at bidrage til 
foreningens fortsatte udvikling, bl.a. med at sikre, at udviklingsplaner er i 
overensstemmelse med bestyrelsens ønsker. Ser det ikke som en opgave for 
bestyrelsen at mikro-manage sekretariatet, men ønsker at bidrage med sparring. 

Generalforsamlingen valgte at stemme følgende kandidater ind i bestyrelsen:  

1. Lars Einer Hansen, valgt for 2 år.  
2. Camilla Carstensen, valgt for 2 år.  
3. Lars Falbe Hansen, valgt for 1 år. 
4. Christina Sabinsky, valgt for 1 år. 

 

7. Eventuelt 

Der blev stillet spørgsmål fra forsamlingen, om hvorvidt det vil få nogen 
konsekvenser, at bestyrelsen har haft en svensk formand. Hertil svarede Claus 
Staunstrup Nilsson, at det ikke vil få konsekvenser. Der har været afholdt møde med 
CISU og da der er blevet indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling, hvor 
alle valgte bestyrelsesmedlemmer er danskere og foreningen herefter vil få en dansk 
formand, vil dette fremover ikke være et problem. Der var ikke yderligere punkter 
under eventuelt og dirigenten, Johan Løje, ophævede den ekstraordinære 
generalforsamling og takkede for god ro og orden. 


