
Referat for bestyrelsesmøde den 20/3-2011 

1. Tilstede: Malene, Christina VJ, Line, Mette, Christina R og Rikke 

2. Ordfører: Christina VJ. 

3. Referent: Malene 

4. Godkende dagsorden: Dagsorden er godkendt 

5. Sidste udstilling: 

Mødetider fredag, lørdag og søndag skal være aftalt på forhånd, 

bestyrelsesmedlemmer der har dommere overnattende er dem der 

møder senest ind. 

Det er vigtigt at bestyrelsen mødes flere gange i løbet af 

udstillingsdagen, for at sikre at alt kører som det skal, alle er 

informeret og diskutere og løse eventuelle problemer. 

Der bør vælges en oprydningsansvarlig, der har styr på koste, 

rengøringsartikler, toiletpapir mm. Denne sørger samtidig (sammen 

med en eller flere andre) for at der ved dobbelt- og todages-

udstillinger bliver ryddet op i udstillingslokalet og på toiletterne enten 

lørdag aften eller søndag morgen, så der er pænt til udstillerne møde 

ind om søndagen. 

Der skal indkøbes to nye elkedler og en toastmaskine – Christina VJ 

varetager dette. 

Nogle udstillere ønsker mere udførlige udfyldte blanketter og vi vil 

prøve at tage hånd om dette, ved at informere sekretærerne om 

dette, samt gøre dommerne opmærksomme på det. 

Specielt ved udenlandske dommere kan der ved problemer med 

oversættelse af udstillingstermer specifikke for forskellige racer. Der 

bliver derfor lavet en oversigt over og oversættelse af de mest brugte 

udstillingstermer for de forskellige racer/grupper – Malene varetager 
dette. 

Vi vælger fremover at være diskrete omkring afvisningsgrunde i 

indtjek. Ønsker udstillerne information må disse henvende sig til dem 

der har fået afvist deres dyr. 

Det var en succes med det rullende kaffebord, med kaffe, vand mm. 

til dommere og sekretærer, og udstillere er også velkommen til at 

købe fra dette bord.  

6. Dommere: 

Der bør tjekkes op på bestilling af flybilletter, disse bør være bestilt 

senest 1 mdr. før udstillingen, gerne meget tidligere, for at undgå at 

det bliver en for stor udgift. 

Bestyrelsen har valgt at vi i øjeblikket ikke bruger dommere fra SMF, 

fordi disse skal have betaling for at dømme, udover transport og 

forplejning selvfølgelig skal dækkes. Det er bestemt muligt at vi 

senere vil bruge dommere fra SMF igen. 

Bestyrelsen vil meget gerne gøre udstillerne opmærksomme på 

hvordan man forholder sig på udstillingen og specielt under 

bedømmelserne, da nogle er generet af samtaler og uro specielt 

omkring dommerbordene. Derfor laves en artikel om 



udstillingsetikette, så vi alle kan huske at tage hensyn til hinanden – 

Malene varetager dette. 

7. Præmiebord: 

Bestyrelsen har besluttet at pokalerne/rosetterne til Klippet Langhår 

og Sjælden Variant fremover vil blive lidt mindre. Dette skyldes det 

meget lave antal tilmeldte dyr i disse grupper. 

BIS rosetter uddeles efter DMKs gældende regler, men fremover vil 

BIS pokaler uddeles efter antal BIS placeringer. 
Bestyrelsen vil gerne opfodre til uddeling af favoritpræmier udstillere 

imellem, og der vil fremover være en liste på vores infovæg hvor 

favoritpræmier kan skrives på. Disse vil blive læst op under 

præmieuddelingen. 

8. Tilmeldingsfrist og eftertilmelding: 

I kreds 1 vil der fremover være udstillingstilmelding 4 uger før 

udstillingen og eftertilmelding 2 uger før udstillingen. 

Nogle udstillere har ytret at de godt kunne tænke sig at 

tilmeldingsfristen lå umiddelbart efter den 1. i måneden og ikke for 

sent på måneden, pga. tidspunkt for udbetaling af løn mm. Dette vil 

ikke altid kunne lade sig gøre, da det er forskelligt hvornår på 

måneden der holdes udstilling. 

9. Pengesager omkring udstillinger: 

Der har i kredsen været flere pengesager omkring udstilling og vi 

henviser derfor til DMKs gældende regler  

Følgende er fra DMKs udstillingsreglement: 

”6. Udstillingsgebyr: 

Gebyret betales som anført i AT. Indbetalt gebyr refunderes ikke uanset 

grundlag, eneste undtagelse herfra er i tilfælde af, at udstillingen aflyses. 

Medlemmer der er i restance til DMK, herunder stambogskontoret og PR, 

kan ikke deltage på udstillinger før gælden er betalt.” 

Kreds 1 vil fremover indhente lister over nuværende medlemmer 

samt skyldnere, inden udstilling. Dette skyldes bl.a. at der ifølge AT 

feb 2011 er flere der står i resistance til DMK, primært 

stambogskontoret. 

10. Andre dyr: 

Bestyrelsen vil i fremtiden gøre opmærksom på og skrive i 

indbydelsen at det ikke er tilladt at have dyr i bilerne under 

udstillingen, dette gælder alle dyrearter. 

Det er ikke tilladt at medbringe andre dyr end marsvin på vores 
udstillinger, medmindre der før udstillingen er indhentet skriftlig 

dispensation fra kreds 1s bestyrelse. 

11. Næste udstilling: 

Den næste udstilling i kreds 1 regi, bliver som planlagt d. 15. oktober 

2011, OBS OBS OBS. Udstillingen bliver altså IKKE rykket alligevel. 

Det bliver en 1-dagsudstilling, med bure, men uden mulighed for 

overnatning, formentlig i Høje Gladsaxe. 

Der vil hurtigst muligt komme udstillingsinformation på vores 

hjemmeside. 

12. Roskilde Dyrskue 



Kreds 1 vil deltage med en stand om marsvins pasning, fodring, 

udstilling og information om DMK. 

Bestyrelsen er i gang med at forberede deltagelse på Roskilde 

Dyrskue d. 3-5. juni 2011. 

Der aftales en mødedato på vores forum, hvor vi vil arbejde videre 

med projektet, men indtil da varetager Malene kontakt med og 

tilmelding til Dyrskuet. 

Hvis der er nogle medlemmer og/eller specialklubber der har lyst til 
at lave materiale til projektet, er dette meget velkommen. 

13. Smådyrsdag på Rødovre Internat 

Kreds 1 vil deltage med en stand til dette arrangement d. 7. maj 2011 

ca. kl. 9-15. 

Standen vil stå for generelt information om marsvin, pasning og 

fodring, samt information om DMK. 

Christina VJ og Rikke deltager hele dagen, Malene deltager så vidt 

muligt noget af dagen. 

14. Kreds 1 muttehygge med oplæg om farver og farvegenetik. 

Kreds 1 arrangerer et hyggeligt arrangement med farvegenetik som 

input d. 14 maj 2011. Claus Füssel har tilbudt at holde oplæg og svare 

på spørgsmål, og vi har derfor besluttet at dække hans togbillet fra 

jylland til sjælland. 

Mette har tilbudt at ligge hus til arrangementet, der vil være kaffe og 

kage, og deltagelse vil kun koste et mindre beløb, til at dække nogle 

af udgifterne. 

Indbydelse kommer i AT – Christina varetager dette. 

15. Ny møde dato 

Foreslag til datoer sættes på vores forum. 

16. Evt. 

Lisbeth har tilbudt at lave kurve med marsvinebilleder som bl.a. 

sponsorgaver, men har brug for hjælp til print – Line varetager dette. 

Der skal bestilles nye dommermapper til kredsen – Christina 

varetager dette 

Oprydning i Kirke syv skal finde sted inden NM 

 


