
Referat for bestyrelsesmøde den 8/1-2010 

hos Christina (m. julefrokost og bytur) 

1. Tilstede 

Camilla, Malene, Line, Christina, Cathrine 

2. Valg af referent 

Camilla 

3. Valg af ordstyrer 

Malene 

4. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt 

5. Godkendelse af referat fra møde d. 17/11-09 

Godkendt på forum. 

6. Siden sidst:  

1. Klage fra mor til børnedyrsudstiller (vores svar og DMKs 

henvendelse): Afventer svar fra DMK 

2. Kreds 1s svar på klage fra udstiller over håndtering af 

dommeraspirantuddannelse på Køge udstillingen: Der skrives 

et brev til DMK (Camilla) 

3. Brev til DMK om brud på udstillingsregler (ifgl. sidste referat) 

– Christina: skal sendes til DMK 

4. Madboden: Vi udliciterer til Cathrines mor og bror 

5. Dommermapper: Der bliver lavet et brev til DMK, hvor vi 

beder om at få opdateret dommer mapperne, med nye 

standarder og oversættelser. Kreds1 vil ansøge om en 

standard til hver kreds, så denne kan forefindes på alle 

udstillinger. Ligeledes vil kredsen rykke for sekretær 
vejledningen. Christina 

6. Nytårs brev fra DMK: Kredsen er rigtig glade for brevet og 

glæder sig til et samarbejde fremover 

7. Skriftlig klage fra medlem over specialklub ved Køge 

udstillingen: Afventer svar fra DMK 

7. Næste udstilling:  

1. ny dato skal findes: d.17.4.2010, vi søger om Mørkhøj og 

Falkonergården  

2. Arbejdsplan skal gennemgås og udfyldes: Dette er gjort på 

mødet 

8. GF: 18.3.2010 kl. 19-21 på Dyreværnets Internat, Islevdalvej 

85, 2610 Rødovre  

1. Mulighed for at tilmelde sig rundvisning kl. 18 på internatet. 



Mulighed for at adoptere marsvin denne aften? Ingen adgang 

for egne dyr på området. Alle er enige 

2. Dagsorden og indbydelse skal formuleres endeligt og sendes 

til AT: er lavet færdig, sendes til AT og til Lina til HP. 

3. Hvem sørger for sodavand og snacks: Christina 

4. Vi mødes kl. ? til opstilling af stole mm. Vi mødes kl.17.00 på 

internatet. 

9. Udstillinger lavet af folk uden for bestyrelserne – hvem 
kontrollerer at regler overholdes:  

Forslag om kontrollant/konsulent funktion. 

10. Kassereren: 

Der udarbejdes årsregnskab til GF. 

11. Næste møde: 

GF d. 18.3.2010 

12. Evt: 

Forumadgang, indtil forum kommer op at køre igen, bruger vi fælles 

mailing liste. De nye tilmeldings blanketter: Christina skriver rettelser 

og sender til kredse og DMK.  

 


