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Generalforsamling hos Red Orangutangen 

Den 30. april 2013 kl.19.30 

 
Sted: Red Orangutangen, Amagertorv 13, 3.sal, 1160 København K 

 

 

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 
 

Formanden Mads Gudiksen bød velkommen, og det blev konstateret, at følgende var 

fremmødt: 

 
Fra bestyrelsen: Mads Gudiksen (formand) og Malene Christiansen (begge 

stemmeberettigede). 

Direktør og fundraiser: Claus Staunstrup Nilsson (stemmeberettiget). 
Projektrådgiver: Marie Sigvardt (stemmeberettiget).   

Herudover deltog fire medlemmer: Lars og Inge Balslev, Merete Christiansen og Katja 

Boll (alle stemmeberettigede). 
I alt 8 stemmeberettigede. 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Claus Staunstrup Nilsson valgtes som dirigent og Marie Sigvardt som referent. 

 

2. Formandens beretning 

Formanden Mads Gudiksen redegjorde for organisationens udvikling i 2012:  

2012 har været et skifteår for Red Orangutangen. Organisationen har valgt at holde 

lav profil et par år, mens der blev foretaget en revisionsundersøgelse af den 

indonesiske partner BOS Foundation. I 2011 blev der fremlagt en rapport af denne 

undersøgelse, som viste, at der ingen korruption havde været, men at midler var 

blevet anvendt til andre projekter, end det de var bevilliget til. BOS Foundation har, 

som konsekvens af dette, ansat en ny og effektiv ledelse.  

Efter et par år med denne selvvalgte stilstand, blev 2012 det år, hvor organisationen 

igen begyndte at satse målrettet på fundraising og synlighed i offentligheden.  
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I 2012 havde Red Orangutangen en omsætning på ca. DKK 14 millioner og udgjorde 

den største bidragyder til BOS Foundation. Organisationen sikrer næsten hele driften 

af Nyaru Menteng rehabiliteringscenter for orangutanger. Der er dog behov for flere 

midler. Mange af orangutangerne er nu klar til genudsættelse, og der er sikret 

skovarealer, men genudsættelserne er omkostningstunge.  Derfor er der behov for at 

skabe synlighed omkring organisationen, for at kunne fundraise til disse aktiviteter.     

Dette har medført et internt skift i organisationen. Den 1. juli blev Claus Staunstrup 

Nilsson ansat som direktør og fundraiser for at skabe flere midler til projekterne på 

Borneo. Han kommer fra en ansættelse som fundraisingdirektør hos WWF 

Verdensnaturfonden. Lone Dröscher Nielsen er ligeledes blevet ansat af Red 

Orangutangen og sidder med ansvaret for den engelske del af organisationen. Hun vil 

arbejde med PR, samt sikre den økonomiske drift af Nyaru Menteng 

rehabiliteringscenter og tage del i arbejdet med genudsættelser af orangutanger. 

Herudover er David Frese blevet ansat som IT-medarbejder og skal blandt andet sikre 

hvervning af medlemmer på nettet. Stillingen som PR- og 

kommunikationsmedarbejder er blevet overtaget af Merete Arnoldi, som har været 

utrolig dygtig til at få artikler ud i rigtig mange forskellige medier. Revisionsfirmaet 

Deloitte fungerer forsat som organisationens revisor og til at assistere med 

udarbejdelse af regnskabet, er Jeanette Sikemsen blevet ansat. 

Med flere ansatte i organisationen var det nødvendigt at skifte kontor fra 

storrumslokalet på Nørrebro, og i september blev der derfor flyttet til nye 

kontorlokaler på Amagertorv.    

Organisatorisk er der ligeledes sket et skifte, i og med at organisationerne i Sverige 

og UK er blevet samlet i Danmark. Medlemstallet i UK er under 10 og i Sverige 

omkring 1.200, hvilket der er potentiale for at øge. 

Samlet set voksede antallet af støtter ikke i 2012, hvilket skyldtes, at der bevidst ikke 

blev iværksat nogle fundraisingsaktiviteter før ansættelsen af den nye direktør. Dette 

dog med undtagelse af Lone’s foredragstur i foråret. Gennem det første halvår var der 

en mindre nedgang i medlemstal, hvilket til dels også skyldtes den økonomiske krise. 

Til trods for dette var der en mindre stigning i den samlede omsætning i 2012 i 

forhold til 2011. I andet halvår blev der startet forskellige aktiviteter op, herunder 

kampagnen ”Vil du følge mig hjem” med reklamer i busser og TV spots. Desuden blev 

der iværksat tests af muligheden for sponsorater fra virksomheder.  Resultaterne af 

disse nye tiltag begynder langsomt at kunne ses. Derfor forventes 2013 at blive 

bedre. 

 

3. Godkendelse af regnskab 

Direktør og fundraiser Claus Staunstrup Nilsson gennemgik nøgletal fra årsregnskabet 

2012 og besvarede spørgsmål fra de fremmødte. 
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I alt var årsregnskabet på DKK 14.321.000, der blev anvendt til følgende: 

 Projekter og oplysning: 77 %. Alene donationen til projekter udgjorde: 

o DKK 7,8 millioner Nyaru Menteng Rehabiliteringscenter (hvormed Red 

Orangutangen er største donor). 

o DKK 650.000 til BOS Foundation’s hovedkontor.  

o DKK 500.000 til Mawas.  

 Administrationsudgifter: 8 % (til sammenligning udgør dette tal 12-15 % for 

mange andre organisationer). 

 Nets: 4 % (dette tal dækker en udgift på cirka 7 kroner,  som PBS trækker for 

hver overførsel der foretages).    

 Fundraising og marketing: i alt 6 %.  

 Informationsarbejdet: 4 % (hvilket er lavt taget i betragtning, hvor megen 

eksponering organisationen opnår i medierne). 

 Adoptionsprogrammet: 5 % (print af adoptionsbeviser, forsendelse, 

medlemsservice og lignende). 

Medlemsstabiliteten lå på 96 % i 2012, til trods for at der ikke blev iværksat 

aktiviteter for at skabe nye medlemmer. Dvs. et frafald på blot 4 %. 

Et af de tilstedeværende medlemmer spurgte, om det er muligt at adoptere alle 

orangutangerne på rehabiliteringscentret. Hertil svarede Claus, at der er stor 

administration forbundet med dækning af historier. Derfor har man i stedet valgt, at 

indsamlede midler går til alle på rehabiliteringscentret, men at man fokuserer på gode 

nære historier om få orangutanger, udvalgt efter deres forskelligheder og viden om 

deres baggrund.  

Efter gennemgang af årsregnskabet for 2012, blev det enstemmigt godkendt. 

 

4. Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmerne Mads Gudiksen (formand), Jakob Lind (Sverige), Danielle 
Brandt (Danmark) og Carel van Schaik (Schweiz) opstillede til genvalg. Der var ingen 

andre opstillede kandidater. 

 

Mads Gudiksen præsenterede sig selv. Jakob Lind, Carel van Schaik og Danielle 
Brandt, som ikke var tilstedeværende, blev præsenteret af Mads Gudiksen og Malene 

Christiansen.  
 

Mads Gudiksen: Har været med i Red Orangutangen siden 2003 og som formand de 

seneste 6 år. Uddannet journalist og arbejder for TV2Øst.   

Danielle Brandt: Ildsjæl der har været med fra organisationens opstart. Grafisk 

designer med egen virksomhed. 
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Jakob Lind: Formand for den svenske forening fra den blev oprettet for 6 år siden og 

frem til sammenlægningen med den danske. Har eget reklamebureau og er skarp på 

fundraising og budskaber. 

Carel van Schaik: En af verdens førende orangutangeksperter. Institutleder på 

universitetet i Zurick. Har i flere år været bosat på Borneo, blandt andet i Mawas 

området.   

Alle fire blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode. 

 

5. Valg af ekstern revisor 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Christian Dalmose, Deloitte, som har revideret for Red 

Orangutangen siden 2010. 

 

Christian Dalmose, Deloitte, blev enstemmigt genvalgt. 
 

6. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Eventuelt 

Medlem Lars Balslev spurgte, om det var blevet overvejet at starte aktiviteter op i 

Norge. Hertil svarede formanden Mads Gudiksen, at det håber man på sigt, da der 

forventes et stort potentiale især i forhold til at fundraise til regnskovsbevarelse. En 

sådan organisatorisk udvidelse vil dog kræve store ressourcer, da en opstart kræver 

investeringer i analyser og tests.    

Projektrådgiver Marie Sigvardt gav en introduktion til de udfordringer og aktiviteter, 

som Red Orangutangen og BOS Foundation arbejder med i Mawas-området. Området 

er et 3.000 km2 stort skovområde i den indonesiske del af Borneo, og hjemsted for 

ca. 3.000 orangutanger såvel som 53 landsbyer. Red Orangutangen har i mange år 

støttet arbejdet i området blandt andet med midler fra CISU (Danida). I slutningen af 

2011 fik organisationen godkendt endnu en bevilling fra CISU og modtog dermed DKK 

800.000 til, at fortsætte arbejdet med at skabe bæredygtige indtægtsmuligheder for 

lokalbefolkningen. Disse aktiviteter startede op i januar 2012 og der ses allerede 

positive resultater med låne-spare grupper, fiskedamme og forbedrede markedspriser 

for de lokales afgrøder. Desuden har man støttet den lokale partner, BOS Foundation, 

i dennes arbejde med at påvirke regeringen til, at ændre områdets status til fredet, så 

skoven ikke kan fældes. Efter 10 års lobbyarbejde er dette nu opnået og skoven er 

dermed sikret. 

 

Mødet sluttede i god ro og orden. 


