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Referat	  
Ordinær	  Generalforsamling	  i	  Red	  Orangutangen,	  28.	  juni	  2016	  kl.	  17:00	  
	  
Red	  Orangutangen	  
Amagertorv	  13,3	  
1160	  København	  K	  
	  
	  
Dagsorden	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  	  
2. Formandens	  beretning	  2015	  
3. Godkendelse	  af	  regnskab	  
4. Valg	  af	  bestyrelse	  
5. Valg	  af	  ekstern	  revisor	  
6. Forslag	  om	  at	  nedlægge	  foreningen	  	  
7. Eventuelt	  

	  
I	  alt	  12	  personer	  var	  tilmeldt	  og	  mødt	  op.	  	  
Fra	  bestyrelsen	  deltog	  Johan	  Løje	  og	  Claus	  Staunstrup	  Nilsson.	  
	  
Generalforsamlingen	  startede	  til	  tiden.	  
Claus	  Staunstrup	  Nilsson	  åbnede	  med	  at	  byde	  velkommen	  og	  hilste	  fra	  det	  tredje	  
bestyrelsesmedlem,	  Lone	  Dröscher-‐Nielsen,	  som	  i	  samråd	  med	  den	  øvrige	  bestyrelse	  
havde	  valgt	  at	  udeblive	  for	  at	  spare	  foreningen	  omkostningen	  til	  rejse	  og	  logi.	  
Generalforsamlingens	  fremmødte	  hilste	  varmt	  tilbage.	  
	  
	  
Ad	  1:	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent.	  
Johan	  Løje	  blev	  enstemmigt	  valgt	  til	  dirigent,	  og	  Claus	  Staunstrup	  Nilsson	  valgtes	  
som	  referent.	  
Johan	  fastslog	  at	  generalforsamlingen	  var	  beslutningsdygtig	  og	  rettidigt	  indkaldt	  ved	  
e-‐mail	  til	  medlemmer	  og	  opslag	  på	  hjemmeside	  af	  13.	  juni	  2016.	  
	  
Ad	  2:	  Formandens	  beretning	  2015	  
Claus	  fortalte	  om	  året,	  hvor	  den	  forrige	  generalforsamling	  godtog	  den	  daværende	  
bestyrelses	  anmodning	  om	  at	  etablere	  en	  fond,	  Orangutang	  Fonden	  og	  lade	  
foreningens	  aktiver	  og	  aktiviteter	  overgå	  til	  denne	  fond.	  Claus	  forklarede,	  at	  2015	  var	  
et	  meget	  administrativt	  år,	  da	  hele	  foreningens	  virke	  skulle	  over-‐	  og	  videreføres	  
smidigt	  i	  fonden,	  men	  at	  det	  	  er	  lykkes	  grundet	  et	  meget	  dygtigt	  og	  forandringsparat	  
sekretariat.	  	  
	  
Claus	  nævnte	  endvidere	  kort	  det	  faktum,	  at	  Red	  Orangutangen	  som	  forening	  	  blev	  
fortsat	  for	  at	  imødegå	  det	  tilfælde,	  at	  Orangutang	  Fonden	  ikke	  opnåede	  §8a	  of	  12,3	  
godkendelse	  (indsamlingstilladelse)	  samt	  blev	  anerkendt	  af	  Indsamlingsnævnet.	  
	  
Alle	  godkendelser	  er	  opnået	  nu,	  og	  det	  er	  uhensigtsmæssigt	  at	  fortsætte	  med	  en	  
forening,	  da	  det	  i	  realiteten	  betyder	  2	  regnskaber	  og	  mere	  administration.	  	  En	  enig	  
bestyrelse	  ønsker	  at	  nedlægge	  foreningen	  med	  udgangen	  af	  2016.	  (jf.	  pkt.	  6)	  
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Claus	  fortalte	  endeligt	  at	  Foreningens	  oprindelige	  stiftere	  er	  kisteglade	  og	  stolte	  
over,	  at	  en	  forening,	  der	  blev	  etableret	  i	  2003	  på	  blot	  12	  år	  kunne	  vokse	  sig	  så	  stor	  
og	  markant,	  hvilket	  generalforsamlingen	  også	  anerkendte.	  
	  
Ad	  3:	  Fremlæggelse	  af	  regnskab	  2015	  til	  orientering	  
Susanne	  Damsboe,	  administrationschef,	  gennemgik	  årets	  regnskab,	  og	  forklarede	  
afvigelser	  ift.	  2014,	  hvilket	  forklares	  med	  overgang	  til	  og	  overdragelse	  af	  aktiver	  og	  
aktiviteter	  til	  Orangutang	  Fonden,	  samt	  investering	  i	  nyt	  og	  bedre	  medlemssystem.	  
Regnskabet	  blev	  taget	  til	  efterretning	  af	  de	  fremmødte.	  
	  
4:	  Valg	  af	  bestyrelse	  (genvælges	  t.o.m	  31/12	  2016)	  
Den	  siddende	  bestyrelse	  blev	  enstemmigt	  genvalgt.	  
	  
5:	  Valg	  af	  ekstern	  revisor	  
Christian	  Dalmose	  Petersen,	  Deloitte,	  der	  i	  en	  årrække	  har	  revideret	  foreningens	  
regnskab	  blev	  genvalgt.	  Claus	  undskyldte	  på	  Deloittes	  vegne	  det	  noget	  forsinkede	  
regnskab.	  
	  
6:	  Forslag	  om	  nedlæggelse	  af	  Foreningen	  Red	  Orangutangen	  
Claus	  forklarede	  at	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  opereres	  med	  både	  en	  fond	  og	  en	  
forening,	  hvilket	  var	  uhensigtsmæssigt,	  både	  økonomisk	  og	  administrativt.	  
Bestyrelsen	  foreslår	  derfor	  at	  nedlægge	  foreningen	  med	  udgangen	  af	  kalenderåret	  
og	  lade	  medlemmerne,	  godt	  500	  personer,	  overgå	  til	  et	  støttemedlemskab	  af	  
Fonden	  i	  stedet.	  	  
Generalforsamlingen	  behandlede	  forslaget	  og	  diskuterede	  bl.a.	  hvorvidt	  
demokratiske	  processer	  ville	  forsvinde,	  hvordan	  kontrol	  med	  brug	  af	  midler	  til	  
projekter	  ville	  foregå	  og	  hvad	  det	  vil	  betyde	  for	  formålet	  fremadrettet.	  Bestyrelsen	  
redegjorde	  for	  forholdene	  omkring	  en	  fond	  versus	  en	  forening.	  I	  og	  med	  der	  er	  
etableret	  en	  fond,	  er	  organisationens	  formål	  bedre	  sikret,	  da	  vedtægter	  ikke	  kan	  
ændres	  ved	  en	  årlig	  generalforsamling	  og	  Fonden	  er	  underlagt	  Civilstyrelsens	  
myndighed	  og	  kontrol.	  Endvidere	  er	  	  der	  strenge	  juridiske	  regler	  for,	  hvorledes	  en	  
fond	  skal	  agere,	  og	  hvem	  der	  kan	  vælges	  til	  en	  fonds	  bestyrelse	  for	  at	  sikre,	  at	  
formålet	  opfyldes	  og	  for	  at	  undgå	  misbrug	  af	  fondsmidler.	  
De	  fremmødte	  medlemmer	  udtrykte	  ønske	  om,	  at	  der	  blev	  afholdt	  flere	  
arrangementer,	  både	  med	  ledelsen	  og	  nøglemedarbejdere,	  hvor	  fonden	  kunne	  
redegøre	  for	  dens	  virke	  og	  indsats,	  og	  hvor	  støttemedlemmerne	  kunne	  komme	  med	  
input.	  
	  
Forslaget	  om	  nedlæggelse	  af	  foreningen	  Red	  Orangutangen	  blev	  herefter	  
enstemmigt	  vedtaget.	  
	  
Bestyrelsen	  takkede	  for	  valget	  og	  tilliden	  og	  vil	  eksekvere	  nedlæggelsen	  som	  
vedtaget.	  
	  
7:	  Eventuelt/indkomne	  forslag.	  
Claus	  fortalte	  at	  der	  ikke	  var	  indkommet	  forslag	  til	  generalforsamlingen.	  
Der	  blev	  stillet	  spørgsmål	  til	  hvornår	  hjemmesiden	  med	  liste	  over	  genudsættelser	  
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bliver	  opdateret,	  til	  hvilket	  Claus	  svarede,	  at	  det	  vil	  blive	  taget	  hånd	  om	  hurtigst	  
muligt.	  
	  
Generalforsamlingen	  sluttede	  17:55	  i	  god	  ro	  og	  orden.	  

	  


