
Referat for Generalforsamling den 18/3-

2010 på Dyreværnets Internat (Rødovre) 

1. Valg af dirigen 

Malene valgt 

2. Valg af referent 

Camilla valgt 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

4. Formandens beretning: 

Det har været et stille år i kreds 1 bestyrelsen. 4 af medlemmerne er 

i gang med studier, og en har et pubertetsbarn, som kræver lidt 

ekstra energi. Kredsen har dog ikke været i dvale, men har forsøgt at 

leve op til formåls paragraffen om at udbrede kendskabet til marsvin. 

Christina V J har ligget i spidsen for at skabe et godt samarbejde med 

Dyreinternatet, som blandt andet har resulteret i gensidige links på 

hjemmesider mellem Kredsen og Dyreværnet, ligeledes af 

Dyreværnet ekstraordinært lagt hus til både GF og rundvisning. 

 

Kredsen har også sendt et forslag til ”opdatering” af 

pasningsvejledning på DMKs hjemmeside, som allerede er taget i 

brug. 

 

Året har også budt på en udstilling på Frederiksberg og sidst på året i 

Køge. Køge udstillingen bragte mange udfordringer. Folk dukkede op, 

uden at være tilmeldt med dyr, som viste sig at have lus. Da de kom 

langvejs fra, måtte vi oprette et specielt karantæne rum til dem. En 
udstiller valgte trods anbefaling og tilbud om at få tjekket dyr ind, at 

udveksle dyr – ikke på p-pladsen – men på vejen udenfor udstillingens 

område. Der opstod tvivl omkring en bedømmelse, og der fandtes 

ikke en standard på engelsk. Alt dette og meget andet har 

bestyrelsen sendt brev til DMK om – hvorledes løser vi dette 

fremover? Vi ved at DMK arbejder hårdt på at få oversat diverse 

materiale. 

 

Bestyrelsen måtte aflyse en udstilling i marts og her sprang 

Møgmakronerne til og fik stablet en udstilling på benene, sidste 

lørdag på Roskilde Brandstation. Kæmpe tak til Møgmakronerne, I er 

nogle gutterpiger. 

 

Kreds 1 har i år æren af at afholde DM. Den ligger d.10-11/7 2010. Vi 

prøver at leje Slangerup Hallen. Møgmakronerne står for 

underholdningen – det skal nok blive sjovt. 



 

Bestyrelsen skal i dag sige farvel til 3 medlemmer. Michelle som har 

siddet 2 år i bestyrelsen som menigt medlem, Jannie som har siddet i 

bestyrelsen i 1 år som suppleant, og Randi som har siddet 3 år i 

bestyrelsen som suppleant. I vil være savnet alle 3, og vi takker 

mange gange for jeres arrangement og det store arbejde i har lagt i 

kredsen. 

 
Dette betyder at vi nu mangler folk i bestyrelsen – så stil op og støt 

kredsen. 

 

5. Kassererens beretning: 

Kassereren gennemgår regnskabet som godkendes, og yderligere er 

godkendt af revisoren. (regnskab vedlagt) 

6. Indkomne forslag  

Der er ikke indkommet nogle forslag  

7. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

Formandsposten vedtages ved akklamtion Camilla Lysel er genvalgt. 

Menigt medlem: Christina V. Jensen 

1. suppleant: Mette Steffens 

2. suppleant: Rikke M. Breiner 

3. suppleant: Bente Rasmussen 

4. suppleant: Camilla H. Hansen 

 

Stort tillykke med valget til alle. 

8. Valg af revisor og revisor suppleant: 

Revisor: Lis Jønsson 

Revisor suppleant: Nete Diettrich 

9. Eventuelt 

Medlemmerne ønsker flere penge til PR arbejde i kredsene fra DMK 

PR materiale (særtryk, info hæfter o.s.v.) bør være gratis at erhverve 

for medlemmer og kredse 

 

Et medlem ønsker at BIS rosetter og pokaler laves mindre, og at der 

i stedet bliver flere små rosetter i de enkelte klasser. 

 

Medlemmerne ønsker at der i åbningstalen huskes på at der kan 

købes rosetter til præmierede dyr. 
 

Sponsor gaver kan f.eks bruges til at give 1. gangs udstillere en ting 

med hjem hvis de vinder en klasse – for at give en god oplevelse. 

 

Medlemmerne opfordrer til genindførelse af ”Favorit rosetter”, de er 



savnet 

 

Fremover skal sekretærer være mere opmærksomme på 1. gangs 

udstillere. 

Tak til alle for deltagelse, god ro og orden. 
 


