
Referat for bestyrelsesmøde den 17/11-

2009 

1. Tilstede 

Camilla, Malene, Lina, Michelle, Christina, Cathrine 

2. Valg af referent 

Camilla 

3. Valg af ordstyrer 

Malene 

4. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt 

5. Godkendelse af referat fra møde d. 26/10-09 

Med tilføjelse af GF er ref. godkendt på forum. 

6. November udstilling Evaluering 

– Husk alle kvitteringer til Line: send info med kørsel til Line 

– Tillægsblanket: Det har for alle været rigtig rart med tillægs 

blanketten, så vi fortsætter med den. Vi skal fremover huske at 

hænge den op på udstillingen. 

– Fordeling af dommere: Da ruhårs gruppen er en stor gruppe, skal 

der fremover vurderes efter kataloget er udskrevet, om dommeren 

kun skal dømme ruhår, eller om en anden lille gruppe kan dømmes 

bagefter. 

– Pokaler til dommere: Fremover er det kun engelske dommere der 

skal have en pokal, de danske vil hellere have ”gaver” 

– Brud på udstillingsregler (børnedyr, folk går hjem for tidligt, andet?) 

Vi laver en samlet henvendelse til DMK vedr. dette. Christina laver 

oplæg til forum 
– dommermapper: Dommer mapperne er forældede, og der er for få 

af dem, ligeledes skal div. oversættes til engelsk, således at der ikke 

opstår misforståelser når vi har udenlandske dommere. dette sendes 

sammen med ovenstående til DMK. 

– madbod: Skal denne udliciteres? skal vi finde steder hvor der er en 

kantine, vi kan hyre til at tage madboden. Steffen og Cathrines Mor 

spørges. 

– Tombola: Janni og Cathrine er super til dette. 

– Klage fra Mor til børnedyrs udstiller over trækning af dyr fra 

søndags udstilling. Der skrives svar på forum. 

 

7. Indkøb af trailer 

Malene har lavet et oplæg. Malene og Kasper kigger trailer til max 



15.000 

8. Udstillinger/GF 2010 

- Dato bliver d.6.3.2010, dato er d.d. sendt til udstillings 

koordinatoren. Dato ændres til 7.3.2010, sendes til udstillings 

koordinator d.d. 

- Vi afventer svar ang. DM. 

- Dato for GF hos Dyreværnet. Forslag om d.18.3.2010  

9. Maxi Zoo Greve og Købe (Roskilde evt): 
Der skal aftales med butikscheferne. 

10. Kassereren: 

Alle sender km fra udstilling. Camilla køber kabeltromler, forlænger 

ledninger, m 3 bens stik, plastik kasser og tusch. Malene sender 

lejekontrakt fra K7 til Line. Kasserer posten er en meget hård post, 

fremover skal Line kun tage sig af pengesager og selv melde ud hvis 

hun kan klare mere.  

11. Næste møde: 

8/1-2010 hos Christina (julefrokost). 

12. Evt: 

 


