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Generalforsamling hos Red Orangutangen 
Den 30. april 2014 kl.19.30 

 
Sted: Helligåndshuset, Valkendorfsgade, 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 

 

Direktør Claus Staunstrup Nilsson bød velkommen og takkede for det store 
fremmøde:  
Fra bestyrelsen: Mads Gudiksen (formand)  
Sekretariatet: Claus Staunstrup Nilsson (direktør og fundraiser), Lone Dröscher 
Nielsen (rådgiver og fundraiser), Susanne Damsboe (controller), Susanne Mårtensson 
(medlemsservice), Marie Sigvardt (projektleder).   
Herudover deltog 27 medlemmer og adoptanter. 
I alt var 6 stemmeberettigede fremmødt. 
	  
Generalforsamlingen blev indledt med, at Lone Dröscher Nielsen fortalte og 
viste videoklip fra arbejdet med orangutangerne i Indonesien:  
 
I 2013 fik man genudsat mange orangutanger i den vilde natur. I alt er 132 nu 
genudsat i skovområdet Bukit Batikap i Central Kalimantan og de klarer sig rigtig 
godt. Håbet er, at der er en overlevelsesrate på 80-85 %, svarende til den naturlige 
dødsrate vilde orangutanger har. Oftest er det hanner der kommer op og slås og dør 
af skaderne. Dette er deres naturlige adfærd og ikke noget vi griber ind ved. Vi griber 
kun ind i det tilfælde, hvor de er syge eller ikke vil spise.  
 
Fra genudsættelserne startede i 2012 er der en orangutang der er død, Mogok. Den 
unge han døde af en infektion i luftsækken og parasit angreb. Monitoreringsholdet 
opdagede, at han ikke spiste og var blevet tyndere. De hentede ham derfor ind og i to 
uger fik han behandling og sov sammen med personalet, men klarede sig desværre 
ikke.  
 
I det fredede skovområde Bukit Batikap er der plads til 300-350 orangutanger. For at 
kunne genudsætte alle de rehabiliterede orangutanger i sikker regnskov, er man 
derfor startet forhandlinger omkring den 3.000 hektar store øgruppe Salat Island. 
Målet er at kunne leje øgruppen, som også vil kunne anvendes til de ”uovervindelige”, 
dvs. de orangutanger der er blevet holdt som kæledyr i bur i for mange år, eller af 
andre årsager ikke kan klare sig som helt vilde. Samtidig er man i gang med at 
undersøge mulighederne for et andet skovområde, der delvist er fredet, delvist er 
udlagt til tømmerproduktion. 
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1. Valg af dirigent og referent 

Claus Staunstrup Nilsson valgtes som dirigent og Marie Sigvardt som referent. Claus 
Staunstrup konkluderede at generalforsamlingen var rettidigt varslet ift. 
Foreningsvedtægterne. 

	  
2. Formandens beretning 

Formanden Mads Gudiksen redegjorde for organisationens udvikling i 2013:  

2013 var et virkeligt godt år. Det er utroligt, hvad der kan lykkes, når man står 
sammen. Og utroligt at vi kunne blive så mange på så kort tid. Da vi tilbage i 2003 
oprettede organisationen var vi seks frivillige, i dag har vi knap 16.000 aktive støtter, 
herunder medlemmer, adoptanter og virksomheder. Men vi har brug for endnu flere, 
for at kunne sikre skovbeskyttelse, brugsret til skovområder og genudsættelse af 
orangutangerne.  

Året 2013 var et satsningsår, da der både udkom en biografi om Lone og blev vist en 
TV dokumentar om genudsættelserne på Borneo. En målrettet kampagneindsats 
omkring dokumentaren har medvirket til, at Red Orangutangen i 2013 voksede med 
godt 25 %. Kampagnerne i Danmark har involveret mange forskellige kanaler og 
målgrupper. Der har været busreklamer (vil du følge mig hjem), TV spots på TV2 og 
DK4, magasinannoncer, indstik, gratis postkort, telemarketing og winback. Desuden 
har vi været med i TV programmet ”Hvem vil være millionær,” og vi henvender os i 
øget grad til virksomheder for at høre om sponsorater. Selvom der også i år har været 
en stigning i medlemsskaber og adoptanter, så må der dog forventes at være en 
afmatning på markedet. Der er i foreningen valgt, at der i 2014 vil blive satset på 
andre markeder. Hovedfokus vil være på kampagner i Sverige, dernæst store donorer 
i UK.   

I 2013 fik Red Orangutangen desuden afsluttet et Danida/CISU finansieret projekt og 
ny ansøgning er sendt af sted. Det er målet at sikre flere Danida midler i 2014. 

Samarbejdet med BOSF er fint og Red Orangutangen får gode historier og mange fine 
billeder fra BOS. Vi er sikre på, at donationerne kommer de rigtige steder hen, og kan 
se at de gør gavn. I og med at Lone er så meget i Indonesien og fungerer som 
rådgiver på rehabiliteringscentret, ved vi med sikkerhed hvad pengene anvendes til.   

Alt i alt har det været et rigtig godt år med vækst og et dedikeret sekretariat og 
frivillige, som har gjort opmærksom på orangutangernes problemer. Det frivillige 
pakkehold har ligeledes gjort en kæmpe indsats. De pakker kuverter og hjælper med 
alle udsendelsesopgaverne og det er en meget stor hjælp. Tak til jer alle. 

Det lykkedes således, at øge indtægten og derigennem sikre fortsat finansiering 
primært af rehabiliteringscentret Nyaru Menteng, og dernæst Mawas og BOS 
Foundations hovedkontor. Samlet set er målet, at anvende mindst 75 % af alle 
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indsamlede midler til projekterne. I 2013 blev der brugt knap 76 % samt sparet en 
del op i banken, som for eksempel kan bruges til køb af Salat Island. 

Der blev stillet spørgsmål til, om organisationen har gjort sig tanker om at skabe 
økonomisk støtte fra befolkningen i Indonesien. Formanden fortalte, at Red 
Orangutangen er en dansk organisation, men at vi støtter BOS Foundation i deres 
arbejde og ofte udveksler erfaringer omkring fundraising. Der er ikke samme 
foreningskultur i Indonesien som i Danmark, og det er derfor svært at få individuelle 
private bidrag.  Men BOS Foundation får en del støtte fra private indonesiske 
virksomheder. 

3. Godkendelse af regnskab 

Direktør Claus Staunstrup Nilsson gennemgik nøgletal fra årsregnskabet 2013 og 
besvarede spørgsmål fra de fremmødte. 

I alt var indtægten DKK 16.835.000, hvilket er en stigning på omkring 4 millioner fra 
2012. Dette skyldes en tilgang i medlemstal og adoptanter, indtægt fra Danida/CISU 
og virksomhedssponsorater.  

Årsregnskabet er blevet anvendt til følgende: 

• Fundraising: 12 % (dækker blandt andet udgifter til kampagner, website, TV-
spots, lønninger). 

• Adoptionsprogrammet: 5,83 % (dette dækker en udgift på DKK 7,85, som PBS 
trækker ved hver overførsel). 

• Administration: 6,55 % (lavt i forhold til mange andre organisationer, der generelt 
har svært ved at komme ned under 10 %). 

• Projekter: 57,53 % der er sendt til rehabiliteringscentret Nyaru Menteng, til Mawas 
og BOS Foundations hovedkontor. Hovedparten er gået til Nyaru Menteng og 
dækkede godt 90 % af den samlede drift.  

• Kommunikation: 8,87 % (dækker udgifter til fotos fra Indonesien, 
adoptionshistorier, sociale medier og anden oplysning til medlemmer og 
adoptanter).  

• Egenkapitalen steg i 2013, hvilket skyldes hensættelse til opkøb af Salat Island på 
DKK 1.043.000, svarende til 6,2 %. Derudover er DKK 492.000, svarende til 2,92 
%, hensat i foreningen. Beløbet skal kunne dække udgifter i tilfælde af akutte 
finansieringsbehov i Indonesien.  

Der blev spurgt til, om der gøres noget for at nedsætte PBS gebyret. Claus Staunstrup 
Nilsson forklarede, at Red Orangutangen er medlem af ISOBRO, som er en 
interesseorganisation for indsamlingsorganisationer og foretager forhandlinger på 
området.  

Der findes alternative muligheder til PBS, men de er ikke optimale, når man skal 
kunne foretage det høje antal opkrævninger, vi har hver måned. Det ville i stedet 
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resultere i øgede administrationsudgifter for organisationen. Ligeledes er de 
eksisterende forskellige apps, såsom mobile pay, heller ikke en fordel på nuværende 
tidspunkt. Det undersøges dog fortsat, da der løbende kommer nye muligheder frem. 

Efter gennemgang af årsregnskabet for 2013, blev det enstemmigt godkendt. 

	  
4. Valg til bestyrelsen 

Der var fire bestyrelsespladser til valg og seks kandidater, der opstillede til 
bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmerne Malene Christiansen, Jennie Larsson og Samantha Mant 
valgte at genopstille. Herudover var der en ledig plads efter at Danielle Brandt i 2013 
valgte at udtræde af bestyrelsen. Generalforsamlingen besluttede, at alle fire pladser 
skulle besættes.   

Formanden Mads Gudiksen præsenterede de tre genopstillede bestyrelsesmedlemmer, 
som ikke var tilstede:  

Samantha Mant: har siddet i bestyrelsen i 2 år. Tidligere var hun i BOS International. 
Til daglig arbejder hun med fundraising.  

Jennie Larsson: Uddannet revisor og kender meget til de svenske regler for 
indsamlinger og lignende. Har forud for sin tid i den danske bestyrelse, siddet i den 
svenske i fire år. 

Malene Christiansen: arbejder i Banedanmark og sidder med ansvaret for IT-
systemer. Har været med i Red Orangutangen i 7-8 år, startede i sin tid som frivillig 
og yder fortsat en stor indsats på dette område.  

Herudover opstillede følgende nye kandidater, som præsenterede sig selv:  
 
Lone Dröscher Nielsen: Stiller op fordi hun føler der er behov for udskiftning i 
bestyrelsen. Hun er stifter af rehabiliteringscentret Nyaru Menteng og har en lang 
baggrund i Indonesien. Hun har stor faglig viden, kender projekterne og personalet. 
Hun er ansat på Sekretariatet, men hverken den danske lovgivning eller 
organisationens vedtægter nævner noget om, at man ikke kan sidde i bestyrelsen 
som ansat.   
 
David Irons:, England, praktiserende læge og har arbejdet som medicinsk rådgiver på 
rehabiliteringscentret Nyaru Menteng igennem to år. Her fik han blandt andet udvidet 
faciliteterne på centret og gennem samarbejdet med de lokale fik han lært kulturen. 
Har desuden siddet i bestyrelsen i BOS UK. Han er bosat i UK og har erfaring med 
fundraising. 
 
Merete Jess: Hendes hjerte banker for sagen, hun er en ildsjæl med stort 
engagement. Hun arbejder som frivillig i flere organisationer, blandt andet i Red 
Orangutangen. Hun har arbejdet 35 år som fysioterapeut og havde tropemedicin som 
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sit speciale. Derefter arbejdet 8 år med administration i Danmarks Radio og kender 
herigennem til det organisatoriske arbejde. 
 

Der var en del spørgsmål vedrørende stemmeberettigelse. Claus Staunstrup Nilsson 
og Mads Gudiksen forklarede, at man ifølge vedtægterne skal være medlem af 
organisationen for at kunne stemme. 

Generalforsamlingen valgte, at afstemningen blev skriftligt afholdt. 

De følgende fire blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode:  

• Malene Christiansen 
• Jennie Larsson 
• Lone Dröscher Nielsen 
• Samantha Mant 

Herudover består bestyrelsen af Mads Gudiksen, Carel van Schaik (Schweiz) og Jacob 
Lind (Sverige). 
	  
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 indkommet et spørgsmål, som Lone besvarede i sit oplæg: I DR 
dokumentaren ses episoden med det manglende legetøj hos baby orangutangerne. 
Spørgsmålet gik på, om rehabiliteringscentret kan køre uden Lone.  

Lone svarede, at hun på daværende tidspunkt havde været væk fra centret i to år 
pga. sygdom. I mellemtiden var der derfor kommet ny ledelse, der mente, at 
orangutangerne ikke skulle have legetøj, da dette ville gøre dem mindre vilde. Ifølge 
Lone er det netop omvendt. Omsorg og legetøj der kan udfordre deres færdigheder 
øger chancen for, at de lærer de færdigheder, der er nødvendige for et frit liv i den 
vilde natur. Nu er hun i Indonesien 5-6 måneder om året og kan derfor rådgive 
ledelsen på centret og dermed sikre, at orangutangerne får legetøj med mere.     

	  
7. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 


