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Generalforsamling	  hos	  Red	  Orangutangen	  
Torsdag	  den	  26.	  marts	  2015	  kl.19.30	  

	  
Sted:	  Café	  Charlottenborg,	  Nyhavn	  2,	  1051	  København	  K	  

	  
	  
Dagsorden:	  
	  

1) Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
2) Formandens	  beretning	  
3) Godkendelse	  af	  regnskab	  
4) Valg	  af	  bestyrelse	  
5) Valg	  af	  ekstern	  revisor	  	  
6) Forslag	  om	  stiftelse	  af	  Orangutang	  Fonden	  og	  omdannelse	  af	  Red	  Orangutangen	  til	  

støtteforeningen	  for	  Orangutang	  Fonden.	  	  
7) Eventuelt	  

	  

Direktør	  Claus	  Staunstrup	  Nilsson	  bød	  velkommen	  til	  de	  fremmødte	  medlemmer,	  i	  alt	  21,	  herunder	  fra	  
bestyrelsen:	  Lars	  Einar	  Hansen	  (formand),	  Lone	  Dröscher	  Nielsen	  (kasserer),	  Malene	  Christiansen	  og	  
Christina	  Sabinsky.	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  

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

Johan	  Løje	  indledte	  med	  at	  konstatere,	  at	  Generalforsamlingen	  var	  lovligt	  varslet,	  indkaldt	  ifølge	  
foreningens	  vedtægter	  og	  dermed	  beslutningsdygtig.	  
	  
2.	  Formandens	  beretning	  

Formanden	  Lars	  Einar	  Hansen	  redegjorde	  for	  organisationens	  udvikling	  i	  2014.	  	  

2014	  var	  et	  spændende	  år	  for	  Red	  Orangutangen.	  Indtægterne	  er	  vokset	  med	  9%	  og	  det	  har	  været	  muligt	  
at	  øge	  støtten	  til	  beskyttelse	  af	  orangutangen	  med	  hele	  23%.	  	  

Sekretariatet,	  som	  med	  stor	  dygtighed	  varetager	  den	  daglige	  drift	  af	  organisationen,	  er	  i	  år	  blevet	  
yderligere	  styrket	  og	  professionaliseret,	  	  og	  har	  endnu	  engang	  formået	  at	  skabe	  vækst	  i	  en	  tid	  hvor	  mange	  
organisationer	  har	  svært	  ved	  at	  øge	  indtjeningen.	  	  

Helt	  som	  ønsket	  af	  ledelse	  og	  bestyrelse,	  blev	  der	  brugt	  ressourcer	  på	  at	  støtte	  Red	  Orangutangens	  
søsterorganisation	  i	  Sverige,	  og	  indsatsen	  resulterede	  i	  næsten	  25	  %	  vækst	  -‐	  	  samtidig	  med	  at	  også	  den	  
danske	  afdeling	  voksede.	  Så	  der	  er	  et	  fuld	  fortjent	  skulderklap	  fra	  en	  enig	  bestyrelse	  til	  en	  særdeles	  dygtig	  
stab.	  

Red	  Orangutangen	  har	  klaret	  sig	  lidt	  bedre	  end	  forventet	  ved	  årets	  begyndelse.	  Indtægten	  i	  2014	  endte	  på	  
18,4	  millioner,	  hvilket	  er	  knap	  1.6	  mio.	  mere	  end	  i	  2013,	  svarende	  til	  en	  vækst	  på	  9%.	  Årets	  resultat	  blev	  13	  
millioner	  mod	  12,7	  millioner	  sidste	  år.	  Resultatet	  foreslås	  disponeret	  som	  følger;	  Støtte	  til	  orangutangen	  
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11,9	  millioner	  mod	  9,7	  millioner	  sidste	  år	  –	  en	  stigning	  på	  hele	  23%,	  1	  mio.	  kr.	  til	  kommunikation	  og	  
100.000	  kr.	  overføres	  til	  egenkapitalen.	  

En	  af	  årsagerne	  til	  stigningen	  er,	  at	  det	  er	  lykkedes	  at	  få	  hul	  på	  partnerskaber	  med	  det	  private	  erhvervsliv;	  
et	  ønske,	  der	  er	  arbejdet	  målrettet	  på	  i	  lidt	  over	  et	  år,	  og	  det	  har	  vist	  sig	  at	  være	  ganske	  favorabelt	  for	  
økonomien	  og	  giver	  Red	  Orangutangen	  mulighed	  for,	  at	  uddele	  flere	  midler	  til	  flere	  projekter.	  	  

Det	  er	  vigtigt	  for	  organisationen,	  at	  der	  stadig	  bruges	  kræfter	  på	  at	  indsamle	  og	  generere	  flere	  penge	  til	  de	  
mange	  store	  og	  gode	  orangutang	  projekter.	  Derfor	  vil	  man	  som	  medlem	  og	  adoptant	  se	  organisationen	  
reklamere	  for	  adoptionsprogrammet	  både	  på	  metrostationer,	  i	  TV,	  i	  magasiner	  og	  på	  Internet	  -‐	  	  og	  har	  man	  
fulgt	  os	  i	  lang	  tid,	  kan	  man	  se,	  at	  vi	  stadig	  vokser.	  

Af	  støtten	  til	  orangutangen	  går	  lidt	  over	  7	  mio.	  kr.	  til	  Nyaru	  Menteng	  i	  2014	  -‐	  	  hvilket	  dækker	  næsten	  95	  %	  
af	  centrets	  drift,	  og	  de	  andre	  uddelinger	  er	  gået	  til	  vores	  samarbejdspartner	  BOS	  Foundations	  hovedkontor	  
samt	  BOS	  Mawas	  området.	  Derudover	  er	  der	  investeret	  1	  million	  i	  Sverige.	  

Ved	  den	  ekstraordinære	  Generalforsamling	  i	  2014	  blev	  bestyrelsens	  sammensætning	  ændret.	  Ved	  årets	  
udgang	  valgte	  flere	  medlemmer	  af	  bestyrelsen	  at	  trække	  sig	  efter	  mange	  gode	  år	  i	  foreningen,	  og	  ved	  
samme	  lejlighed	  valgte	  de	  svenske	  bestyrelsesmedlemmer	  at	  hellige	  sig	  den	  svenske	  bestyrelse	  alene.	  Den	  
nye	  bestyrelse	  valgte	  at	  fortsætte	  linjen	  fra	  den	  afgående,	  hvilket	  ikke	  mindst	  betyder	  at	  det	  mangeårige	  
projekt	  med	  at	  omdanne	  foreningen	  til	  en	  fond	  blev	  videreført	  samt	  er	  på	  agendaen	  her	  til	  aften.	  
Bestyrelsen	  har	  arbejdet	  intensivt	  på	  at	  kunne	  præsentere	  forslaget	  og	  Lars	  Einar	  Hansen	  udtrykte	  håb	  om,	  
at	  generalforsamlingen	  vil	  se	  lige	  så	  positivt	  på	  det	  som	  tidligere.	  Der	  var	  lejlighed	  til	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  
beretningen,	  som	  herefter	  blev	  taget	  til	  efterretning.	  
	  
3.	  Godkendelse	  af	  regnskab	  

Formanden	  Lars	  Einar	  Hansen	  fremlagde	  årsregnskabet	  2014.	  

I	  alt	  var	  årsregnskabet	  på	  DKK	  18.404.560,	  der	  blev	  anvendt	  til	  følgende:	  

• Fundraising:	  13,2	  %	  	  	  
• Adoptionsprogrammet:	  5,9	  %	  
• Administration:	  6,8	  %	  
• Projekter:	  65	  %	  
• Kommunikation:	  5,4	  %.	  
• Overført	  overskud,	  tillagt	  vores	  egenkapital:	  0,6	  %	  
• Ekstraordinære	  omkostninger	  hovedsageligt	  til	  afslutning	  af	  BOS	  International:	  3,2	  %	  	  

	  

Der	  blev	  spurgt	  til	  egenkapitalens	  størrelse,	  som	  formanden	  meddelte	  udgør	  3,5	  mio.	  kr.	  

Regnskabet	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  	  
	  

Dirigent	  Johan	  Løje	  forelagde	  bestyrelsens	  ønske	  om,	  at	  ændre	  dagsordenen	  således	  at	  forslaget	  om	  
stiftelse	  af	  Orangutang	  Fonden	  og	  omdannelsen	  af	  Red	  Orangutangen	  til	  støtteforening	  til	  Orangutang	  
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Fonden	  blev	  behandlet	  som	  punkt	  4,	  således	  at	  beslutningen	  om	  at	  omdanne	  foreningen	  til	  en	  fond	  blev	  
taget	  først.	  Dette	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  	  

	  
6.	  Forslag	  om	  stiftelse	  af	  Orangutang	  Fonden	  og	  omdannelse	  af	  Red	  Orangutangen	  til	  støtteforening	  for	  
Orangutang	  Fonden.	  	  

Bestyrelsesformand	  Lars	  Einar	  Hansen	  fremlagde	  forslaget	  om	  stiftelse	  af	  en	  fond	  under	  navnet	  Orangutang	  
Fonden.	  	  

Etableringen	  af	  en	  fond	  er	  noget	  der	  er	  blevet	  arbejdet	  på	  i	  flere	  år,	  og	  som	  den	  nuværende	  bestyrelse	  har	  
arbejdet	  videre	  med.	  Bestyrelsen	  mener,	  det	  er	  en	  rigtig	  god	  idé	  og	  håber	  generalforsamlingen	  vil	  tilslutte	  
sig	  forslaget.	  	  

Red	  Orangutangen	  omsætter	  lige	  knap	  20	  mio	  kr.	  og	  der	  er	  tale	  om	  et	  stort	  beløb.	  Dette	  betyder	  blandt	  
andet,	  at	  Nyaru	  Menteng	  rehabiliteringscentret	  får	  dækket	  95%	  af	  driften	  og	  det	  har	  ligget	  bestyrelsen	  
meget	  på	  sinde,	  at	  kunne	  sikre	  Nyaru	  Mentengs	  drift	  også	  fremover.	  Ved	  at	  etablere	  en	  fond	  kan	  dette	  
sikres,	  fordi	  fondens	  vedtægter	  ikke	  kan	  ændres	  uden	  en	  betydelig	  indsats.	  Medlemmerne	  i	  foreningen	  kan	  
stemme	  om	  at	  ændre	  formålet	  på	  en	  generalforsamling	  og	  f.eks.	  bestemme,	  at	  Red	  Orangutangen	  vil	  dele	  
penge	  ud	  til	  spidsmus.	  Dette	  er	  ikke	  hensigtsmæssigt	  og	  derfor	  vil	  Red	  Orangutangen	  gerne	  etablere	  en	  
fond,	  hvor	  der	  er	  enighed	  om	  vedtægterne	  og	  disse	  ikke	  kan	  ændres	  efterfølgende.	  Dette	  vil	  sikre	  
orangutangerne	  i	  årene	  fremover.	  	  

Bestyrelsen	  vil	  være	  selvsupplerende.	  Da	  der	  ikke	  er	  nogen	  generalforsamling,	  vil	  der	  heller	  ikke	  blive	  valgt	  
folk	  ind	  ad	  denne	  vej.	  Der	  er	  mange	  organisationer	  både	  indenlands	  og	  udenlands	  der	  ser	  meget	  positivt	  på	  
en	  fond,	  fordi	  vedtægterne	  er	  strammere.	  Især	  i	  udlandet	  er	  medlemsorganisationer	  ikke	  noget	  man	  
kender	  så	  meget	  til.	  	  

Det	  er	  bestyrelsens	  opfattelse,	  at	  etableringen	  af	  en	  fond	  også	  vil	  have	  positiv	  indflydelse	  på	  fundraising	  
mulighederne.	  Indskuddet	  til	  fonden	  vil	  være	  midler	  der	  er	  i	  Red	  Orangutangen.	  Støtteforeningen	  vil	  
komme	  til	  at	  bestå	  af	  de	  omtrent	  1.000	  medlemmer	  der	  nu	  er	  i	  Red	  Orangutangen.	  Formålet	  med	  
støtteforeningen	  vil	  helt	  og	  aldeles	  være,	  at	  støtte	  fondens	  arbejde.	  

En	  enig	  bestyrelse	  anbefaler	  således	  generalforsamlingen,	  at	  godkende	  det	  stillede	  forslag	  om	  stiftelse	  af	  
Orangutang	  Fonden	  og	  omdannelse	  af	  Red	  Orangutangen	  til	  støtteforening	  for	  Orangutang	  Fonden.	  

Dirigent	  Johan	  Løje	  kunne	  endvidere	  oplyse,	  at	  en	  fond	  er	  underlagt	  fondsmyndighederne,	  der	  dels	  overser	  
regnskabet	  og	  desuden	  sikrer	  at	  vedtægterne	  overholdes.	  Der	  er	  dermed	  en	  langt	  højere	  grad	  af	  offentlig	  
indsigt	  og	  kontrol	  med,	  at	  både	  regnskab	  og	  vedtægternes	  formål	  overholdes.	  	  

Red	  Orangutangens	  advokat	  fik	  herefter	  ordet	  og	  gennemgik	  ændringerne	  i	  vedtægterne	  for	  Red	  
Orangutangen.	  Det	  har	  i	  høj	  grad	  handlet	  om	  at	  tilpasse	  de	  eksisterende	  vedtægter	  til	  den	  ny	  rolle	  som	  
støtteforening.	  	  

Støtteforeningen	  vil	  fortsat	  være	  medlemsbaseret.	  Med	  hensyn	  til	  hvordan	  man	  bliver	  medlem,	  vil	  der	  ikke	  
være	  ændringer	  i	  forhold	  til	  nuværende	  vedtægter.	  	  



Red	  Orangutangen	  |	  Referat	  af	  generalforsamling	  marts	  2015	   4	  
	  

Det	  overordnede	  formål	  med	  støtteforeningen	  er	  justeret,	  således	  at	  det	  primære	  fokus	  fortsat	  vil	  være	  
orangutangens	  bevarelse,	  mens	  fundraising	  er	  overført	  til	  fonden.	  	  

Paragraf	  6	  er	  ændret	  en	  del.	  For	  fonden	  gør	  der	  sig	  det	  gældende,	  at	  der	  ikke	  afholdes	  generalforsamling.	  
For	  støtteforeningen	  vil	  der	  være	  en	  bestyrelse	  bestående	  af	  tre	  medlemmer.	  Den	  siddende	  direktør	  for	  
Orangutang	  Fonden	  vil	  være	  medlem	  af	  støtteforeningens	  bestyrelse	  og	  fungere	  som	  formand.	  	  

Der	  blev	  fra	  generalforsamlingens	  side	  spurgt	  til,	  hvad	  det	  betyder,	  at	  der	  i	  fonden	  skal	  være	  en	  
grundkapital	  på	  1	  mio.	  kr.	  Dirigenten,	  Johan	  Løje,	  forklarede,	  at	  grundkapitalen	  altid	  skal	  være	  tilstede	  i	  
form	  af	  kontanter	  eller	  tilsvarende,	  normalt	  i	  likvide	  midler,	  og	  der	  er	  regler	  for	  hvordan	  den	  anbringes.	  Det	  
vil	  være	  meget	  problematisk,	  hvis	  grundkapitalen	  kommer	  under	  beløbet	  på	  1	  mio.	  kr.	  i	  modsætning	  til	  en	  
forening,	  hvor	  der	  i	  princippet	  bare	  kan	  bruges	  løs.	  

Forslaget	  om	  stiftelse	  af	  Orangutang	  Fonden	  og	  omdannelse	  af	  Red	  Orangutangen	  til	  	  støtteforeningen	  for	  
Orangutang	  Fonden	  blev	  enstemmigt	  vedtaget	  og	  det	  blev	  ligeledes	  godkendt,	  at	  vedtagelsen	  vil	  træde	  i	  
kraft	  per	  dags	  dato.	  

Generalforsamlingen	  gik	  herefter	  videre	  efter	  de	  nye	  vedtægter.	  	  

Valg	  af	  bestyrelse	  til	  støtteforeningen	  

Direktør	  Claus	  Staunstrup	  Nilsson	  præsenterede	  de	  to	  opstillede	  kandidater	  til	  støtteforeningens	  
bestyrelse:	  	  

• Lone	  Dröscher	  Nielsen:	  Grundlægger	  af	  Nyaru	  Menteng	  rehabiliteringscenter	  for	  orangutanger	  på	  
Borneo.	  	  

• Johanne	  Løje:	  Har	  eget	  advokatfirma	  og	  arbejdet	  som	  advokat	  i	  25	  år.	  Stor	  erfaring	  med	  
foreningsarbejde.	  Sidder	  i	  bestyrelsen	  i	  WWF	  og	  DOF,	  og	  har	  arbejdet	  pro	  bono	  for	  Red	  Barnet,	  
Care	  etc.	  	  

	  
De	  to	  opstillede	  kandidater	  blev	  valgt	  ind	  i	  støtteforeningens	  bestyrelse,	  for	  en	  periode	  på	  4	  år.	  Herudover	  
består	  bestyrelsen	  ifølge	  vedtægterne	  af	  Direktør	  Claus	  Staunstrup	  Nilsson,	  der	  vil	  fungere	  som	  formand.	  
	  
Punkt	  4	  udgik.	  
	  
5.	  Valg	  af	  ekstern	  revisor	  (flyttet)	  

Bestyrelsen	  foreslog	  genvalg	  af	  Christian	  Dalmose,	  Deloitte,	  som	  har	  revideret	  for	  Red	  Orangutangen	  siden	  
2010.	  
	  
Christian	  Dalmose,	  Deloitte,	  blev	  enstemmigt	  genvalgt.	  
	  
	  
7.	  Eventuelt	  

Direktør	  Claus	  Staunstrup	  Nilsson	  præsenterede	  den	  nye	  fondsbestyrelse:	  	  
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• Malene	  Christiansen:	  Har	  siddet	  i	  bestyrelsen	  for	  Red	  Orangutangen	  siden	  2006.	  Arbejder	  til	  daglig	  i	  
Banedanmark.	  Har	  et	  hjerte	  der	  brænder	  for	  ngo’er	  generelt,	  og	  i	  særdeleshed	  natur	  og	  dyr.	  Forholder	  
sig	  kritisk	  og	  konstruktivt	  til	  foreningens	  arbejde.	  

• Elin	  Schmidt:	  Direktør	  for	  Rockwool	  Fonden	  og	  er	  formand	  for	  Mødrehjælpens	  hovedbestyrelse.	  Har	  en	  
lang	  fortid	  indenfor	  ngo	  arbejde	  og	  er	  positivt	  kendt	  i	  erhvervslivet	  gennem	  lang	  karriere.	  

• Henning	  Kruse	  Petersen:	  Formand	  for	  Finansiel	  Stabilitet	  og	  tidligere	  koncernchef	  i	  Nykredit.	  
• Jan	  Martens:	  Pensioneret	  advokat	  der	  i	  mange	  år	  arbejdet	  pro	  bono	  for	  mange	  ngo’er,	  heriblandt	  Red	  

Orangutangen.	  	  
• Herudover	  skal	  vælges	  en	  kandidat	  efter	  indstilling	  fra	  	  fra	  Københavns	  Universitet/Science	  og	  Aarhus	  

Universitet.	  

Claus	  Staunstrup	  Nilsson	  sluttede	  af	  med	  at	  sige,	  at	  Orangutang	  Fonden	  og	  Red	  Orangutangen	  står	  som	  en	  
styrket	  organisation	  efter	  i	  aften	  og	  takkede	  for	  dette.	  

Orangutang	  Fondens	  nye	  bestyrelsesformand	  Elin	  Schmidt	  fik	  herefter	  ordet.	  Hun	  takkede	  den	  bestyrelse	  
der	  træder	  af,	  for	  det	  arbejde	  de	  har	  gjort	  gennem	  tiden,	  samt	  generalforsamlingen	  for	  at	  træffe	  et	  vigtigt	  
valg.	  Målsætningen	  er	  orangutangens	  bevarelse	  og	  det	  er	  omdannelsen	  til	  en	  fond	  med	  til	  at	  sikre.	  Hun	  
fortalte	  endvidere,	  at	  hun	  først	  vil	  se	  på	  sagen	  og	  hvordan	  tingene	  foregår	  nu,	  hvilke	  muligheder	  og	  trusler	  
der	  er.	  Herefter	  vil	  hun	  se	  på,	  hvilken	  strategi	  der	  skal	  følges	  og	  der	  vil	  altid	  være	  fokus	  på	  fondens	  formål.	  
Hun	  fortalte,	  at	  hun	  kender	  til	  den	  historiefortælling,	  der	  ligger	  bag	  arbejdet,	  og	  ved	  hvilken	  skatkiste,	  det	  
er	  hun	  er	  med	  til	  at	  overtage.	  Hun	  takkede	  for	  tilliden,	  og	  sluttede	  med	  at	  sige,	  at	  hun	  er	  utrolig	  beæret.	  

Dirigenten	  Johan	  Løje	  erklærede	  generalforsamlingen	  for	  afsluttet	  og	  takkede	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  

	  


