
Referat af General forsamling i DMK Kreds 1 d. 2.3.13. kl. 14 i København SV. 

Fremmødte: 9 medlemmer (5 udover bestyrelsen) 

 

1. Dirigent: Jeanne Ravnsgaard valgt 

 

2. Referent: Christina Vildershøj valgt 

 

3. Godkendelse af dagsorden: Indvending fra Christina: der skal kun vælges 1 menigt medlem (der stod 

fejlagtigt 2 i dagsorden). Formanden har valgt at trække sig og stille op til menigt medlem i stedet, så der 

skal også vælges en ny formand. 

 

4. Formanden beretning: Kreds 1 har det forgangne år holdt 3 udstillinger, herunder DM, samt været 

repræsenteret på Roskilde Dyrskue. I år er planlagt 3 udstillinger og at vi igen deltager på Roskilde Dyrskue. 

Lene og Lina melder sig til at hjælpe med Roskilde Dyrskue.  

Udstillingerne er generelt små og det er svært at få det til at give overskud. Der opfordres til at 

medlemmerne hjælper bestyrelsen med udstillinger og PR. 

 

5. Kassererens beretning: Afgående kasserer Line Tind og kommende kasserer Rikke Breiner er begge 

fraværende til GF. Revisor Nete Dietrich fremlægger regnskabet. Årsunderskud er 1197,75 og 

kassebeholdning på 20,482,46.  

Kommentar fra Nete: Regnskabet er lidt sjovt opstillet. Ellers ingen bemærkninger. Bilag er ok. 

Forslag fra Lina: kan de der ved hvordan man laver regnskab lave en skabelon til brug for kredsene? 

Nete og Lene vil se på det, evt. er det noget DMK skal sørge for. 

Lene: flot der ikke er større underskud. Bestyrelsen svarer at der lægges mange penge privat, f.eks. til 

kørsel som vi normalt undlader at tage kørselsgodtgørelse for. 

 

6. Indkomne forslag: udgår (der er ingen forslag kommet) 

 

7. Valg til bestyrelsen: 

Formand for den resterende periode 2013-14 vælges uden modkandidatur: Christina Vildershøj 

Næstformand 2013-15 vælges uden modkandidatur: Eva Christiansen 

Kasserer 2013-15 vælges uden modkandidatur: Rikke Breiner 



Der er kandidater til de to poster som menigt medlem og 4 suppleantposter. Alle vælges ind og 

generalforsamlingen bliver enige om at lade bestyrelsen konstituere sig selv, som det er sket på flere 

foregående generalforsamlinger, fremfor at afholde valg. Konstellationen bliver således: 

Menigt medlem 2013-15: Malene Kjelin Morsing 

Menigt medlem 2013-14: Jeanne Ravnsgaard 

1. suppleant: Jeannette Palludan 

2. suppleant: Ulla Dahl 

3. suppleant: Johnny Ramm 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Nete Dietrich genvælges til revisor og Lis Jønsson til 

revirsorsuppleant 

 

9. Evt.:  

Lene tilbyder sig som Kreds 1s ”PR-dame”, både til at kontakte medier og deltage i PR-arrangementer, 

hvilket bestyrelsen gerne tager imod. 

Nete spørger til hvordan Kreds 1 bruger DMKs PR-instans: Kreds-bestyrelsen bestiller materiale ved PR og 

sørger selv for uddeling af materialet på deres udstilling og PR-arrangementer, fremfor at få PR-teamet ud. 

Der spørges til om det er praksis at have dyr til salg på PR-udstillinger, hvortil der svares at man i Kreds 1 

har valgt ikke at have dyr til salg, da det tager fokus fra det egentlige formål som er at udbrede kendskabet 

til marsvin, samt at man ikke mener at langvarige og støjende arrangementer som Roskilde Dyrskue er 

velegnede for nyligt fravænnede marsvineunger at befinde sig på. 

 


