
Referat for bestyrelsesmøde den 23/5-2009 

Hos Malene: Holbækvej 24, 1. tv - 4000 Roskilde 

1. Tilstede 

Janne, Cathrine, Christina, Jannie, Michelle, Line, Malene, Camilla 

2. Valg af referent 

Malene 

3. Valg af ordstyrer 

Malene 

4. Godkendelse af Dagsorden 

Godkendt 

5. Godkendelse af Referat fra MSN møde d. 12/4-2009 

Godkendt 

6. Hvem er vi og hvad kan og vil vi 

Alle fortæller. Forslag til der er en der fremover underholder 

dommere på udstillinger. 

7. Foredrag om marsvin 

Christina har afholdt et foredrag om marsvin på Rødovre 
dyreinternat, hvor hun slutter af med en quiz. Christina tilbyder at vi 

alle kan bruge hendes materiale. på f.eks. skoler, dyrepasser skoler, 

dyrehandlere, Info arrangementer. 

8. Maxi Zoo Herlev arrangement 

Christina, Janne og Malene 

9. Udlån af bure til SMF 

Der er lavet en kontrakt, sidste rettelser ligger på forum. Skal sendes 

til SMF. 

10. Burnumre til DMK udstilling 

Blev lavet færdig på mødet, er klar. 

11. Udstillinge november i Køge 

Der er lavet arbejdsliste, ligger på forum. 

12. Kreds 1 søger om DM 2010 

Afventer stadig svar fra DMK. 

13. Revisor suppleant 

Christina Wulff har sagt ja. 

14. Eva H - flypris 



Godkendt 

15. Christina W henvendelse 

Alle lægger hovederne i blød, og skriver ideer på forum, så vi kan 

svare Christina, deadline er d.10 juni. 

16. Problemer med opdræt 

Tages på forum. Der stilles dog forslag om at der ved adgang til 

karantænerum, skal være engangs forklæder og hånd sprit til 

rådighed. At Kredsen skal stille forslag til DMK ang. fuld afvisning og 
ingen adgang til karantænerum ved ringorm, da denne er luftbåren. 

17. Trailer indkøb 

Malene, skal også tjekke forsikring. 

18. Næste møde 

Hos Janne d.7.8.2009 – kl. 18.00 

19. Eventuelt 

Alle skal være bedre til at bruge forum, vedr. økonomi, behøves kun 

kasserens godkendelse (små beløb) Dankort til konto, vedr. madbod, 

Camilla snakker med Randi, Janne med sin søster og dennes mand. 

Gammelt forum aflives, når data er flyttet. Fremtidig udlejning af 

burer o.a. tilbehør til andre (tages på næste møde)  

 


