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Generalforsamling i Red Orangutangen tirsdag den 31. maj 2011 kl. 
18.30 

Fælledvej 12, opgang B, 2200 København N 

 
Dagsorden 

1) Valg af dirigent og referent 
2) Formandens beretning 
3) Godkendelse af regnskab 
4) Valg til bestyrelsen 
5) Valg af ekstern revisor 
6) Indkomne forslag 
7) Eventuelt 

Formand Mads Gudiksen bød velkommen, og det blev konstateret, at der var følgende 
tilstedeværende: 

Fra bestyrelsen: Mads Gudiksen (formand), Danielle Brandt (næstformand) og Malene 
Christiansen (alle stemmeberettigede). 
Sekretariatsleder: Astrid Engberg (stemmeberettiget) 
Kommunikations- og fundraisingmedarbejder: Sonja Ordell Johannessen (stemmeberettiget) 
Medlemsservicekoordinator: Birgitte Dünweber (stemmeberettiget) 
Herudover deltog fire medlemmer (stemmeberettigede) og to adoptanter (ikke 
stemmeberettigede). 
I alt 10 stemmeberettigede og to ikke stemmeberettigede deltagere. 
 
1) Valg af dirigent og referent 
Astrid Engberg valgtes til dirigent og Sonja Ordell Johannessen valgtes til referent. 

2) Formandens beretning 
Mads Gudiksen redegjorde for planerne for organisations fremtid og for situationen hos BOS 
Foundation i Indonesien. 

Red Orangutangens medlemstal er steget fra ca. 10.000 til ca. 12.000 i løbet af 2011. Det 
betyder, at vi her i Danmark nu rejser nok penge til at kunne drive hele Nyaru Menteng. WSPA 
har de seneste år ydet støtte til driften af Nyaru Menteng samt til, at vi har kunnet vokse os 
store nok til selv at kunne drive centeret. Det er nu sket, og WSPA trækker derfor snart deres 
støtte. 
 
BOS Foundation har købt et stort skovområde til genudsætning af orangutanger. I grove tal 
har vi i Danmark støttet med ca. 1/3 af beløbet, en stor privat donor har støttet med ca. 1/3 
via BOS International og den sidste 1/3 kommer fra andre mindre organisationer og donorer. 
 
BOS International har de sidste fem år samarbejdet med BOS Foundation om at gøre BOS 
International til BOS Foundations internationale fundraisingorganisation. En del af denne 
proces handlede om at udvikle BOS Foundation, så organisationen fik en mere professionel 
ledelse. I 2010 fik BOS Foundation en ny direktør, der ikke ønskede at fortsætte samarbejdet 
om at gøre BOS International til BOS Foundations internationale fundraisingorganisation. 
Samtidig ansatte den nye direktør mange nye folk på hovedkontoret og oprettede et firma til 
at drive det nye regnskovs-/genudsætningsprojekt. Til dette formål brugte BOS Foundation 
penge, som Red Orangutangen (og andre donorer) havde sendt til Foundation. Det 
problematiske var, at pengene var givet til andre formål end det, BOS Foundation brugte dem 
på. På denne baggrund har vi igangsat en revisionsundersøgelse af BOS Foundation. 
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Undersøgelsen er næsten færdig, og konklusionen er, at der ikke er tale om korruption, men at 
pengene er brugt på noget andet end det, de var øremærket til. 

Da det blev opdaget, at BOS Foundation havde brugt pengene til andre formål end dem, de 
var øremærket til, stoppede Red Orangutangen med at overføre penge til projekterne via BOS 
Foundation. P.t. overføres al støtte til Nyaru Menteng og Mawas direkte til en projektkonto i 
Lone Dröscher Nielsens navn. Disse direkte overførsler betragtes dog som en midlertidig 
løsning og når den endelige konklusion på revisionsundersøgelsen foreligger vil der blive 
indgået mere permanente aftaler omkring finansering af projekterne. 

Konsekvensen af ovenstående forhold er bl.a., at vi i starten af året afholdt en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor vi skiftede navn fra BOS Danmark til Red Orangutangen. Vi er nu ikke 
længere en del af BOS, men vil stadig gerne støtte deres projekter. Samtidig udtrådte vi af 
BOS International, da denne organisation nedlægges. 

Red Orangutangen er i dialog med den svenske organisation (tidl. BOS Sverige – nu Save the 
Orangutan) om et samarbejde. Der er et stort potentiale for vækst i det svenske marked, og 
ligeledes er der et stort potentiale i Norge, hvor der p.t. ikke er en organisation, der støtter de 
samme projekter som os. Der bliver ikke tale om en formel sammenlægning af 
organisationerne, juridisk set vil der stadig være tale om to separate organisationer. Men 
samarbejdet vil være meget tæt, og organisationerne vil arbejde hen mod samme mål og 
støtte de samme projekter. Af denne grund er ønsket at få valgt medlemmer fra den svenske 
bestyrelse ind i den danske bestyrelse – og omvendt, at få valgt medlemmer af den danske 
bestyrelse ind i den svenske bestyrelse - således at der sidder de samme 
bestyrelsesmedlemmer i begge organisationer. 

3) Godkendelse af regnskab 
Sekretariatsleder Astrid Engberg gennemgik nøgletal fra regnskabet og besvarede spørgsmål 
fra forsamlingen. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4) Valg til bestyrelsen 
Mads Gudiksen og Danielle Brandt modtog genvalg. Sara Lindbæk modtog ikke genvalg. Ditte 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen af personlige årsager. Henrik Bartels og Kate Skjærbæk 
valgte at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen. Malene Christiansen 
blev valgt sidste år og var derfor ikke på valg. 
 
Den siddende danske bestyrelse havde opfordret to bestyrelsesmedlemmer fra den svenske 
Save the Orangutan – Jakob Lind og Jennie Larsson, samt to bestyrelsesmedlemmer fra BOS 
International, som er i gang med at bliver nedlagt – Carel van Schaik og Samantha Mant, til at 
stille op til Red Orangutangens bestyrelse. Der blev fremlagt CV’er for alle fire kandidater og 
formand Mads Gudiksen fremlagde de forskellige kandidaters kvalifikationer i forhold til 
bestyrelsesarbejdet. 
 

For at re-etablere det i vedtægterne beskrevne system, hvor halvdelen er 
bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år, valgtes nogle bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 
andre for 1 år. 

 

Mads Gudiksen blev enstemmigt valgt for to år. 
Danielle Brandt blev enstemmigt valgt for to år. 
Jakob Lind blev enstemmigt valgt for to år. 
Carel van Schaik blev enstemmigt valgt for to år. 
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Jennie Larsson blev enstemmigt valgt for et år. 
Samantha Mant blev enstemmigt valgt for et år. 

Der blev udtrykt utilfredshed blandt deltagerne over, at kandidaterne ikke var blevet 
præsenteret på forhånd i indkaldelsen eller dagsordenen. Dette er taget til efterretning og vil 
ske fremover. 

 
5) Valg af ekstern revisor 
Christian Dalmose, Deloitte, blev enstemmigt genvalgt. 
 
6) Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

7) Eventuelt 
Nogle deltagere ytrede ønske om at kunne følge deres orangutang, også efter at den ikke 
længere er i adoptionsprogrammet, men i stedet er udsat på ø eller sidder i bur, mens den 
venter på at blive genudsat. P.t. er der ventetid på at kunne genudsætte orangutangerne eller 
sætte dem ud på øer, da der er mangel på både skov til genudsætning og øer. Der forhandles 
om køb af begge dele. 

Derudover var der en kort snak om yderligere muligheder for at skaffe støtte, f.eks. 
virksomhedssponsorater og børnevenlige adoptionspakker. 

Derefter afsluttedes generalforsamlingen. 


