
Referat for bestyrelsesmøde på msn den 

29/7-2010 

1. Tilstede: Mette, Camilla H, Camilla L, Rikke, Line, Christina og 

Malene  

2. Valg af Referent: Malene  

3. Valg af ordstyrer: Rikke  

4. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt  

5. Godkendelse af referat fra møde d. 2.7.2010: Godkendt  

6. Siden sidst: Evaluering af DM  

a. Dommer og sekretærmapper?  

Camilla L leder efter mapperne da de er forsvundet, ellers må der 

købes/laves nye inden næste udstilling. Dette gælder også Kredsens 

Marsvinestandard.  

b. Madboden: Jane vil gerne have at udstillere skriver i deres 

tilmelding 

om de forventer at købe morgenmad og frokost.  

Efter Jane har overtaget posten som madbodsansvarlig, kunne hun 

godt tænke sig et overblik over hvor meget morgenmad og frokost 

der kan sælges på udstillingerne. Bestyrelsen vil derfor opfordre 

medlemmerne til at meddele om de regner med at købe mad på 

udstillingerne. 

Det vil komme til at fremgå af de kommende udstillingsindbydelser.  

c. Tilbagemelding fra medlemmer og bestyrelsesmedlemmer  

Der har været positiv tilbagemelding på udstillingen.  

I bestyrelsen har vi diskuteret hvordan vi fremover håndterer varme 

på udstillinger. Vi kunne eventuelt undgå udstilling i juli, hvor det er 

meget varmt. Der laves en tråd på vores forum ang. varme, hvor vi 

diskuterer videre. Malene opretter tråd.  

Engelske dommere på kæledyr, er det en god ide? Der har været lidt 

utilfredshed omkring engelske kæledyrsdommere, da deres 

bedømmelser er for racedyrspræget. Man kunne evt. gøre brug af 

nordiske dommere til DM i fremtiden, hvis kæledyrsklasser minder 

mere om dem vi har i Danmark.  

Til udstillingerne skal vi også have medlemmerne mere på banen, 

dette kunne f.eks. være til at hjælpe med at hente og aflevere 

dommere og have dem overnattende. Til DM var det en stor hjælp 
for bestyrelsen at et af kreds 1s medlemmer hjalp med at 



hente/aflevere dommere, samt have to dommere overnattende. Vi 

skal prøve at undgå at have dommere overnattende hos 

bestyrelsesmedlemmer, da dette begrænser dem, samt er hårdt i 

tillæg med de mange andre opgaver.  

d. Der skal være styr på bedømmelssedler/resultater lister.  

Til DM var der nogle børnedyrs sedler der forsvandt.  

Der laves en kasse hvor ALT bliver samlet, både sekretærkataloger, 

bedømmelsesblanketter, BIG og BIS papirer. Sekretærerne 

informeres om vores fremgangsmåde.  

e. Info til udstillerne  

Der laves en simpel arbejdsplan hvor der kan sættes billeder ind af 

hvem der har hvilke opgaver.  

Denne hænges op på udstillingen, og kommer evt. i kataloget.  

Der laves et banner med tekst ”Kreds 1 Infovæg” hvorunder alle 

relevante papirer og oplysninger placeres. Dette skulle gøre det 

nemmere for udstillerne at finde ud af hvem dømme hvad, hvornår 

der er pauser, hvilke bestyrelsesmedlemmer der står for de 

forskellige opgaver osv. Malene laver banner.  

f. Formandens funktion i bestyrelsen/ på udstillinger.  

Formanden skal være mere på. Bestyrelsen forventer at 

formand(udstillingsleder) har et generelt overblik på udstillingen og 

kan besvare spørgsmål fra medlemmer og andre 

bestyrelsesmedlemmer. Camilla L vælger at gå af som formand, da 

hun ikke føler at hun kan udfylde posten, og næstformanden træder 

ind på formandsposten. Rokade i bestyrelsen: Næstformandsposten 

udfyldes af Christina, Mette rykker op som menigt medlem. 

Bestyrelsens nye tegning skal sendes til DMK, til Gladsaxe kommune 

og ændres på hjemmeside. Malene laver indlæg til AT.  

g. Diskussion omkring dommere, og om vi skal bruge svenske 

dommere til udstillingen.  

Vi bruger én svensk dommer til oktober udstillingen, men fremover 

vil vi være afventende med at bruge svenske dommere, til vi har fået 

respons fra hovedbestyrelsen på den mail vi har udformet omkring 

betaling til svenske dommere.  

h. Der skal laves en ny arbejdsliste, da den gamle er forældet.  

Denne er i gang med at blive udformet. Den deles op så man kan se 

hvilke opgaver der skal laves før, under og efter udstillingen.  

i. Oplæg (omkring svenske dommere) til HB skal godkendes og 
sendes  

De sidste linier er blevet rettet til, godkendes endeligt på forum. 

Denne mail omhandler Den svenske marsvineforenings regler om at 

svenske dommere modtager en ’arvode’ for at dømme.  



k. Kreds 1s inaktivitet på DMKs forum for bestyrelserne og folk med 

tillidsposter.  

På vores eget forum oprettes en katergori hvor vi kan diskuterer 

problemstillinger fra DMKs forum, så alle i bestyrelsen har mulighed 

for at diskuterer problemstillinger, og vi kan komme på banen på 

DMKs forum.  

7.Næste udstilling:  

a. Dato: 16-17 oktober dobbelt burløs udstilling  

b. Arbejdsplan gennemgås og udfyldes  

c. Lokaler – Køge afklares først august  

Høje gladsaxe skole, Christina kontakter.  

Vi har valgt høje Gladsaxe igen, da det fungererede fint til DM, og 

lokalerne er ledige og kan bookes nu.  

8. Udstillinger lavet af folk uden for bestyrelserne – hvem 

kontrollerer at regler overholdes?:  

Det er blevet diskuteret om der skal være mere kontrol omkring 

udstillinger lavet af teams og enkeltpersoner, og om disse opfylder 

DMKs regler. Pt. Vil vi ikke tage det op til yderligere diskussion.  

9. Hvad forventer vi af hinanden:  

Det er vigtig alle melder ud hvad de er i stand til at overskue, og 

specielt informere de andre bestyrelsesmedlemmer hvis de har brug 

for hjælp til nogle af deres opgaver.  

Vi har brug for medlemmernes hjælp, bl.a. til dommerovernatning, 

burhentning osv. Mette påtager sig opgaven som ansvarlig for at få fat 

på medlemmer, ’Kreds 1s venner’.  

Kassereren påtager sig kun økonomiske opgaver, da dette er et 

meget stort område.  

10. PR på Roskilde Dyrskue:  

Roskilde Dyrskue kunne være en oplagt mulighed for PR. Malene 

undersøger pris, tilmelding osv, og efterfølgende skal der søges 

tilskud fra DMK til arrangementet.  

11. Kassereren:  

DM udstillingen gav lidt underskud, som vi i kredsen havde forventet, 

men bestyrelsen er godt tilfreds med udstillingen og det lyder som 

om medlemmerne også er det.  

12. Næste møde:  

MSN møde tirsdag d 24.08.2010 Kl. 19.  

13. Eventuelt:  
BIG i sj variant. Tråd på DMKs forum: Malene  



GF DMK. Bør det evt. flyttes til foråret: Christina 
 


