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Den nye formand Jens
Den nye formand for Kattehjemmet Bæklunds Venner hedder Jens Christensen.
Her kan du læse lidt om, hvem han er, og hvorfor han valgte, at overtage formandsposten.

Af: Kresten Møller Pedersen.
Kresten-pedersen@hotmail.com

Kan du give en præsentation af dig selv?
- Jeg hedder Jens Christensen, jeg er 57 år. Lige nu er jeg arbejdsløs, men jeg er uddannet elektriker.
Har du selv kat derhjemme?
- Ja. Vi har haft helt op til fem på en gang, men der er desværre kun en tilbage. Nogen er gået hen
og er blevet syge, og andre er blevet kørt ned, vi bor tæt på en trafikeret vej, og der render de altså
ud.
Har du altid været vild med katte?
- Som barn havde vi altid kat derhjemme. Jeg er vokset op ude på landet, og derude havde vi altid
kat.
Hvad var det der gjorde, at du overtog formandsposten?
- Der er flere ting involveret i det. Det er nok det der med, at kunne sætte sit præg på det der sker
herude, og så blev jeg opfordret til at stille op af Jonna og flere andre. Og så fordi jeg nok er lidt
rapkæftet, altså tør at åbne munden og kalde en spade for en spade.
Hvor mange år har du været på Bæklund?
Jeg har været her som frivillig i et år, men jeg er kommet herude i 7-8 år, for at få passet vores egne
katte.
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Hvilke planer har du med formandsposten?
- Lige i øjeblikket har jeg ikke en hel masse planer. Jeg vil lige kontrollere med resten af
bestyrelsen, før jeg begynder at lægge nogle planer.
Men du kan ikke sige nu, hvad det er du drømmer lidt om, at lave om?
- Jo, jeg har da lidt planer. Jeg kunne skide godt tænke mig, at vores medlemmer kom og støttede
lidt mere op, ikke bare økonomisk, men at de også gav en hånd med.
Altså, få lidt flere frivillige herud?
- Nemlig. Blandt andet det, og så også det, at der trænger lidt til en kærlig hånd herude omkring, så
det ville være dejligt, hvis folk kom og gav en hånd med. Jeg har også prøvet, at søge efter nogen,
men der var ikke en der meldte sig. Det kunne jeg godt tænke mig.
Men problemet er vel, at det netop er frivilligt?
- Ja, det er nemlig det. Jeg ved godt folk har mange andre ting at se til, og så er det måske også begrænset, hvor meget tid de kan afse til det, men jeg vil prøve om jeg kan ruske op i folk, og sige:
”Nu gør vi lige det her.”
Hvordan vil du gøre det? Er det skriftligt?
- Ja, både skriftligt, og så råbe lidt op herude. Hovedsageligt gennem nyhedsbrevet, og så internt
mellem medlemmerne Det er sådan, hvad jeg har i tankerne, men lad os nu se, det kan være det ændre sig, det ved man aldrig.

Sådan ser han ud den nye formand Jens.
Foto: Kresten Møller Pedersen.

Helle siger farvel.
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Helle siger farvel
Da Kattens Værn valgte at trække sig ud af Vendsyssel for 4 år siden var vi en lille flok frivillige der begyndte
at snakke om at danne en støtteforening for kattehjemmet. Vi mente nemlig, at Bæklund var et godt sted
og værd at bevare for de hjemløse kattes skyld. Det viste sig at være noget af en opgave. Ingen af os havde
erfaring med at starte en forening op fra bunden og flere af os havde aldrig prøvet at sidde i en bestyrelse.
Jeg kom dog til at tænke på en ting Jonna fra internatet engang sagde til mig; Når en dør lukkes, skal man
fokusere på alle de andre døre med muligheder og ikke fokusere på den lukkede dør. Den sætning har jeg
altid taget med mig, og jeg syntes jo der var uanede døre at åbne, og det kunne da ikke være noget
problem at overbevise andre om, at vi havde brug for kattehjemmet.
Ja ja lidt naiv var jeg vel nok, kan jeg sagtens se i bakspejlet, for nok fik vi samlet en bestyrelse og også
oprettet foreningen, så langt så godt. Vi måtte dog hurtigt sande at den lokale opbakning til foreningen og
internatet ikke bare kom af sig selv. Hvordan får man f.eks. personer uden relation til kattehjemmet til at
tage et medansvar for herreløse katte? Især når der findes så mange forkerte opfattelser, så som at en kat
er da sin egen og dermed heller ingens ansvar, naboens problem eller de kan alle klare sig selv, det tager
det offentlige sig af osv.…
Desværre må jeg sande, efter 4 år med foreningen at den opgave med at ændre folks holdning til katte, kan
vi som en lille forening ikke kan bære alene, men vi har gjort vores for at gøre opmærksom på problemet så
godt som en flok frivillige nu har kunnet gøre i deres fritid og forhåbentlig fortsætter foreningen mange år
fremover med at gøre dette.
Jeg har som formand for foreningen i 4 år taget en masse oplevelser med mig, og jeg har en stor respekt og
ydmyghed over for de mange mennesker der faktisk gør et kæmpe stort stykke frivilligt arbejde. Jeg er ikke
i tvivl om, at de har hjertet på rette sted og gør det så godt som de nu kan med de ressourcer, fritid eller
overskud de har. Ikke mindst har I støttemedlemmer også vist et ansvar for jeres lokalsamfund og taget del
i det ved at støtte foreningen, og jeg håber, der kommer flere til.
Desværre må jeg også sande efter 4 år, at det kun er de få der sætter aktiv pris på det arbejde som frivillige
gør.. Det har gjort mig meget frustreret, når jeg oplever at en person som Jonna, der har valgt at vie sit liv
til herreløse katte, ikke får den ros eller kredit som hun faktisk fortjener. Tværtimod har hun kontakt til
mange ubehagelige mennesker, der kun vil have og ikke give noget den anden vej, og det bliver bestemt
ikke sagt på en pæn måde, når Jonna ikke kan hjælpe dem med at komme af med deres huskat eller
killinger. Jeg tror faktisk de færreste af os vil lægge øre til de ting Jonna er blevet kaldt. Så kan tanken godt
strejfe en, er det virkelig det værd? Men jeg har lært, at de frivillige kan ikke lade være, de brænder for det
og gør en ”lille” forskel og det er beundringsværdigt uanset om man er katte frivillig eller fodboldtræner i
idrætsforeningen.
Så jeg kan kun som afgående formand opfordre alle andre til at hjælpe de herreløse katte og tænke over, at
der sidder et menneske i den anden ende af røret, som vil gøre alt for dem. Men som ikke har uanede
mængder ressourcer og som bestemt ikke har fortjent at blive svinet til.
Til sidst vil jeg sige tak for 4 år med både gode og dårlige oplevelser og jeg vil ikke være foruden en eneste
af dem, jeg har lært rigtig meget om dyr og ikke mindst mennesker.

Maxi Zoo og pinsearrangement
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Kattehjemmet Bæklund besøger Maxi Zoo.
Lørdag den. 17. marts 2012 havde Kattehjemmet igen en stand i Maxi Zoo i Hjørring. En god blanding af
frivillige og bestyrelsesmedlemmer, samt 3 formidlingsklare katte troppede op, samtidig med, at
forretningen åbnede dørene for kunderne. Vi blev placeret i katteafdelingen, hvor personalet havde været
så venlige at sørge for kaffe og te til de besøgende.
De 3 katte Garfield, Pepper og Marcus kom i hvert deres bur med tilbehør. Garfield syntes først det var lidt
mystisk at være i nye omgivelser, hvorimod de andre to herrer nysgerrigt kikkede på hvad der skete
omkring dem. Marcus blev endda så tryg, at han nåede at få adskillige spadsereture rundt i butikken, iført
sele og snor. Pepper var endda så heldig, at blive reserveret til et nyt, kærligt hjem, i løbet af dagen.
Vores stand blev ikke overrendt af besøgende, men vi nåede at få en del gode og informative snakke med
de kattevenner, der kom, om deres egne misser, kattehjemmets arbejde, udfordringerne med de mange
herreløse katte og andre gode emner. Både børn og voksne fik hilst på os og vores fine misser og gik derfra
med slik og brochurer i hånden.
Så vi havde nogle fornøjelige og lærerige timer og ser frem til at vende tilbage til Maxi Zoo en anden god
gang. Samtidig vil vi gerne sige Tak til Nick og de ansatte, for deres hjælp og imødekommenhed.
Vi vil desuden gerne takke Nick og Maxi Zoo for en donation af foder til kattehjemmet. Det er vi rigtig glade
for.

Kom til Pinsehygge på Bæklund 2. pinsedag
Mandag den 28. maj fra kl. 13.00 – 16.00
Her kan du hilse på de frivillige medhjælpere, bestyrelsen
og selvfølgelig nogle søde katte
Der kan også købes kaffe, te, sodavand, vafler og kakao.
Der vil også være en skattejagt for børn og barnlige sjæle,
med flotte præmier.
Der vil desuden være livemusik!
Adressen er Øster Thirupvej 5, 9800 Hjørring.

Billeder fra Maxi Zoo
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Har glemt
mine
penge…

Pyhh… Man
bliver træt af,
at være på
shopping zzz

Mine to venner. Garfield t.v. og Pepper t.h.

Jaa gæster!!
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Typisk!

Dejligt!

Ahh.. Mere kæl…

Videreformidlede katte.
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Her ses de katte som har fået nyt hjem fra januar – marts 2012. Du kan se hvilke katte som pt. er klar til
videreformidling, ved at klikke ind på www.fals.dk under sektionen ”kattehjem – katte som søger nyt
hjem”. Der var to af de formidlede katte vi fik ind, der kom tilbage til deres ejere. Desværre var der også to
der måtte aflives.
Bellis

Bobo

Buster

Ibber

Fanny

Findus

Garfield 2

Ludvig

Jackson

Janus

Mads

Marcus

Mille

Peanut

Pepper

Putte

Samson

Silje

Tommeliden

Opråb om donation
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Kattehjemmet Bæklund har brug for dig !
Vi er det eneste katteinternat i Nordjylland, som hverken modtager støtte fra Kattens Værn eller
Dyrenes Beskyttelse. Det kan mærkes på økonomien, at vi udelukkende er afhængige af privat
hjælp og støtte. Foreningen har de sidste 3 år fået 30.000,- kr om året fra Justitsministeriets
Dyrevelfærdspulje. Denne pulje eksisterer ikke mere, der er i stedet kommet en anden pulje under
NaturErhvervsstyrelsen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Betingelserne er lidt
anderledes, men vi har optimistisk søgt tilskud fra puljen og håber det bedste.
Vi kan mærke , at der ikke er nok fokus på det stigende problem med katte, som mangler et hjem.
Folk ser først at der er et problem, når de selv står med en kat, som er kommet væk fra sin familie.
Det eneste sted man så kan henvende sig, er et kattehjem, hvor katten kan få hjælp og eventuelt
en ny familie. Hvis ikke kattehjemmet eksisterer, hvor vil man så søge hjælpen?
Der er store udgifter forbundet med at drive et kattehjem: Neutralisering, øremærkning,
vaccinationer, orme- og loppebehandling, samt evt. medicin. Det skal bemærkes at dyrlæger IKKE
arbejder gratis, heller ikke for os, men vi har en meget god aftale med Dyrlægerne i Sindal. Dertil
kommer foder, grus, varme osv. Udgifterne til dette var i 2011 i gennemsnit 2400 kr. pr. kat.
Arbejdskraften på kattehjemmet består udelukkende af frivillige som arbejder ulønnet.
Vi har pt. omkring 300 medlemmer i foreningen, som hver støtter os med et kontingent på 200 kr.
pr. år. I 2011 fik vi 160 henvendelser fra folk som stod med en hjemløs kat eller kattemor med
killinger.
For at hjælpe nogle flere katte, har vi brug for flere økonomiske midler. For kun 200 kr. om året,
kan du blive medlem af Kattehjemmet Bæklunds Venner. Alle beløb derudover, modtager vi med
stor taknemmelighed. Så hjælper du os med at fortsætte vores kamp, for at redde så mange
hjemløse katte som muligt. Vi hjælper gerne med at tilmelde dig til foreningen. Som medlem
modtager du vores nyhedsbrev ca. fire gange om året.
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Referat af Generalforsamlingen d. 5/3-2012
Dirigent: Jonna fals
Vi kører nu på 4. år. Tak til medlemmerne. Vi afholder arrangementer så alle har en chance for at høre om os. Vi søger
stadig fonde, men kommer i år til at mangle penge fra Dyrevelfærdsfonden da denne er nedlagt. 119 katte fik nyt
hjem i 2011, hvilket er meget pænt.
Vi kommer ud med et lille underskud i 2011 på ca. 5657,50kr.
Indtægter var 120835,50kr og udgifter var 126492kr
Vores formue er i dag på 35108,31kr
Der er fremlagt budget forslag til 2012.
Der er fremlagt forslag om at nyhedsbrevet skal komme ud til flere, evt ved at offentliggøre det på hjemmesiden efter
en måned?
Man kunne evt. også tillade reklamer og annoncer på hjemmesiden?
Dette tages op i bestyrelsen til næste møde.
Skal man have en repræsentant på katteudstillingen i Vrå. Britta Rodam kommer der, men Pernille og Allan vil gerne
stille op også.
Vi har et arrangement i maxi zoo den 17. marts.
Pernille har foreslået at man kunne sælge nogle små porcelænskatte til medlemmerne eller som et supplement til et
medlemskab.
Der er mulighed for at få trykt flyers gratis, skal vi søge om dette?
Vi fastholder kontingent på 200kr
På valg er sekretær Caroline Blidegn, Formand Helle Nørgaard Jensen og bestyrelsesmedlem Anja Joensen.
Helle og Anja ønsker ikke genvalg, men der er interresserede kandidater.
Jens Christensen og Jonna Djurhuus er valgt ind i bestyrelsen, mens Maria Dam Hansen er valgt som suppleant.
Revisorer: Birgit Stecher er genvalgt til revisor og Ina Jepsen er valgt som revisorsuppleant.
Bestyrelsen takker Anja og Helle for den store indsats og det hårde arbejde de har lagt i kattehjemmets bestyrelse.

Jonna fortæller: Vi har allerede haft 26 katte igennem i år og det er blevet til 24000 kr i dyrlægeregninger. Kattens
Værn har ondt i økonomien, hvilket kommer til at påvirke os på en skidt måde. Så alt i alt ser det ikke for godt ud.
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Kattehjemmet Bæklunds Venner
Driftregnskab for 2011

Indtægter:
Kontingent 2011

41.000,-

Gaver, legater og donationer

77.196,50

Arrangementer overskud:
Pinsearrangement

1.666,-

Julearrangement

972,-

Ialt

2.638,120.834,50

Udgifter:
Burleje 6 mdr. lavsæson

36.000,-

Burleje 6 mdr. højsæson

60.000,-

Justering af burleje for 2011 30.000,-

126.000,-

Fik abonnement

300,-

Netbankgebyr

100,-

Hjemmesidegebyr
Kortgebyr
Ialt
Underskud:

Årsregnskab 2011 – fortsat
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Resultat for 2011

Formue pr. 31.12.2010

61.765,81

Underskud 2011

-5.657,50

Skyldig burleje justering for 2010

- 27.000,-

Forudbetalt burleje for januar 2011

+ 6.000,35.108,31

Aktiver:
Bankkonto pr. 31.12.2011

34.463,31

Kassebeholdning 31.12.2011

645,-

Ialt

35.108,31

Bente Christensen

Birgit Stecher

Kasserer

Revisor

Oversigt over legater og større gaver:
Justitsministeriets Dyrevelfærdsfond

30.000,-

Jens Anker Andersen Fonden

10.000,-

Brita Rodam

12.500,-
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