
Referat for bestyrelsesmøde på msn den 

8/10-2010 

1. Til stede: Christina, Mette, Rikke, Bente, Malene(referent)  

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

3. Godkendelse af sidste referat: På forum  

4. Siden sidst (bl.a. GF):  

Camilla Hjort træder ud af bestyrelse af personlige årsager. 

I kredsen takker vi hende for det arbejde hun har udført.  

Kredsene kan få tilskud til at bruge danske dommere, f.eks. dækning 

af broudgifter og tilskud til benzin. Der skal søges om tilskud hos 

DMK.  

Der skal mere obs. på nye medlemmer, både angående udstillinger og 

ved hurtigere registrering i klubben.  

Stadig intet nyt omkring BIG i sjælden variant. Der er tvivl om denne 

skal afholdes eller ej. Christina har kontaktet dommerudvalget. Inden 

udstillingen har vi fået svar fra dommerudvalget om at BIG i sjælden 

variant skal afholdes, men formentlig fjernes pr. 1-1.  

I 2011 vil vi meget gerne have DMK repræsenteret på Roskilde 

dyrskue.  

Der er allerede skrevet mail omkring priser, tilmelding osv. Kommer 

der ikke svar ringes der og høres angående pris, stand osv. Malene 

varetager dette pt.  

Opdeling af racedyr og kæledyr: Skal der deles i 12-18 og 18-24 og 

24-30? Eller skal det for racedyr kun hedder over 12 måneder, og 

ikke øvrig klasseinddeling.  

Pt. deles racedyrene ikke i så mange klasse som kæledyrene, for at 

undgå en masse klasser med kun et dyr.  

Diskussion omkring klasseflytning, reglen skal præciseres.  

Vi mener at når der fra udstillers side er tilmeldt et dyr, så kan dette 

dyr ikke flytte klasse. Nogle udstillere er utilfredse med dette, da det 

har kunnet lade sig gøre på andre udstillinger.  

Pt. holder vi fast i at når der er tilmeldt, kan der ikke flyttes klasse. 

Dette gælder dog ikke førstegangsudstillere, eller børne-/kæledyr der 

i mellemtiden er blevet champ, og derfor flyttes over i den respektive 

champ-klasse.  



Forslag til ny tilmeldingsblanket.  

Der er lavet en ny blanket, men denne er ikke blevet offentliggjort 

endnu.  

Christina kontakter kreds 4, der skulle ligge inde med denne, da 

blanketten er blevet godkendt af hovedbestyrelsen. På DMKs GF blev 

det bekræftet at blanketten er godkendt og blot skal offentliggøres.  

Indtjekssedler.  

Ordlyd ændres, så der kommer til at stå ’Afvist pga. mistanke 

omkring…’  

Forhåbentlig er udstillerne så ikke i tvivl om at der ved indtjek afvises 

på en mistanke om sygdom.  

Tilmelding og betaling til udstilling.  

Der tilbagebetales ikke penge, hvis udstiller har lavet fejl i 

tilmeldingen. F.eks. tilmelding af for unge dyr(dyr under 3 mdr.).  

5. Gennemgang af arbejdsplan for oktoberudstillingen og samle op på 

løse punkter:  

Arbejdsplanen er blevet gennemgået og diskuteret.  

Camillas opgaver er fordelt blandt øvrige bestyrelsesmedlemmer.  

Vi har fortsat brug for medlemmernes hjælp til f.eks. at have 

dommere overnattende, men desværre har ingen meldt sig til netop 

denne opgave.  

Der er udformet et dokument med de oplysninger der skal indhentes 

fra dommere ved bestilling af flybilletter(primært de engelske 

dommere). Dette er lagt på kredsens forum til fremtidig brug.  

Dorte Røper er kontaktet ang. ikke at dømme alligevel, grundet få 

tilmeldte dyr og eget arbejde meget af lørdagen.  

6. Info fra kassereren  

Line var ikke til stede, der afleveres kvitteringer til Line ved næst 

komne lejlighed.  

7. Ny møde dato (planlægningsmøde for næste udstilling. 

AT-deadline 10.11.)  

24-10-2010: kl. 10.00 hos Rikke.  

8. Eventuelt  

20-11-2010: Kirke syv, oprydning. Alle vores bure skal stables på nye 

paller, evt. læsses i trailer.  

Katalogopdeling – junior først, senior bagefter 
 


