
Referat af generalforsamling i DMK kreds 1, lørdag d. 22/3-14. 

1. Dirigenten blev Christina 

2. Referant Rikke 

3. Dagsorden godkendt 

4. Formandens beretning:  

Tre udstillinger planlagt i 2013, en i marts, maj og i oktober. Marts udstillingen 

forløb fint, men desværre måtte maj udstillingen aflyses pga. 

planlægningsvanskeligheder. 

Burudstilling slutningen af oktober. Meget velbesøgt. Tak til Lene der fik os i 

flere aviser i København, bla. Metro Express! 

Roskilde dyrskue i juni, tilbagevendende meget velbesøgt arrangement. Også 

planlagt i år. Derudover har Lene været vores aktive PR-dame og 

repræsenteret klubben på Garden Living Fair i Hillerød i august. Dette er der 

også planer om i år. 

Planer om sygdomsforedrag og vil gerne prøve at holde andre arrangementer 

ud over udstillinger. Kom gerne med forslag. F.eks. en runde åbent hus 

arrangementer, indføre muttehygge igen og få flere medlemmer med. 

Muligvis kommer vi også til at deltage i Gladsaxe dagen i år. Dette er vi stadig 

ved at undersøge. 

Derudover har vi jo det forestående DM som vi glæder os meget til. Vi håber 

på en sjov og anderledes udstilling med 80’er tema. Planen er også at holde 

en udstilling til efteråret, men vi har endnu ikke en dato på dette. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de mange i Kreds 1 og resten af klubben 

der hjælper til med at udbrede kendskabet til marsvin og holde 

arrangementer for medlemmerne. Det være sig de der hjælper til på 

udstillingerne, Lene med hendes opsøgende PR arbejde, Lina vores 

webmaster, Lisbeth der altid er god til at finde sponsorgaver til os og 

selvfølgelig bestyrelsen, uden hvem der ikke var et Kreds 1. Til sidst, tak til 

Jeanne og Jeanette for den tid de har siddet i bestyrelsen og det arbejde de 

har lagt i det. 

 

5. Kassererens beretning: Som det fremgår af regnskabet, har kredsen fået et 

tilsyneladende mindre underskud i 2013. Dog er underskuddet reelt noget 



større, da vi sidste år ikke har betalt for opbevaring af burene i Kirke Syv. Lene 

tager ud og betale frem til september 2014. I mellemtiden må alle gerne 

holde godt øje med et billigere alternativ. Kredstilskuddet fra DMK udgør 

halvdelen af huslejen til burene. Resten skal tjenes ind på udstillinger. Det 

samme gælder midler til PR-arrangementer. Der blev udvekslet ideer til, 

hvordan vi kan mindske omkostningerne til udstillingerne, da de i 2013 af 

forskellige årsager ikke har løbet rundt. 

6. Ingen indkomne forslag. 

7. Valg: Der skulle vælges en formand, et menigt medlem og op til fire 

suppleanter. Christina blev genvalgt som formand, Ulla blev valgt som menigt 

medlem og Johnny som suppleant.  

8. Nete blev valgt som revisor og Lene som revisorsuppleant. 

9. Evt. Garden Living Fair: Vi får ikke telt igen i år, så med mindre vi kan skaffe et 

hvidt telt, så kan vi ikke deltage. Christina går ud og kigger på telte, som vi 

også vil kunne bruge i andre sammenhænge. 

Roskilde Dyrskue: Christina skrev ned, hvilke dage vi hver især kunne deltage. 

Det sværeste var at finde nogen til at stille op onsdag sammen med Lene. 

Christina afventer stadig svar på, om vi kan nå at få en stand. 

Lisbeth opfordrede os til at lave PR i Maxi Zoo og mindede os om at vi faktisk 

skylder Taastrup et besøg. 


