
Referat af generalforsamling for Kreds 1 d 3/3-18 på Mørkhøj skole  

1) Christina Rørbæk vælges som dirigent  

2) Benedicte Botorp vælges som referent 

3) Dagsorden godkendes 

4) Formandens beretning:  

Kreds 1 har fået en saltvandsindsprøjtning i form af nye medlemmer i bestyrelsen. Det er dejligt at 

se nye friske kræfter byde ind og komme med nye ideer til hvordan man kan gøre tingene 

anderledes. Det lover godt for kredsens fremtid. 

Vi har som vanligt haft holdt en del udstillinger og deltaget i PR flere steder, bla. det 

tilbagevendende Roskilde Dyrskue, og besøg i Maxi Zoo Vallensbæk, Hvidovre fugleforenings 

udstilling, landsdækkende PR i Plantorama i Hillerød og Albertslund, og har planlagt at deltage igen 

i år i Roskilde Dyrskue. Kredsen har også en spændende kombineret udstilling og PR-event i 

kikkerten, i forbindelse med messen Vores Levende Hobby i Forum d. 28.-30.9. Her bliver der tale 

om en trippel-udstilling over 3 dage (1 om dagen), så man både kan udstille og komme rundt og se 

på de mange andre dyr og stande på messen. Eventet laves i samarbejde med HB og med 

dispensation for at ligge en uge fra NM i Norge. Der skal nok komme mere om det senere.  

Og så har vi jo haft deltaget i den store TV-konkurrence om at blive Årets forening, hvor vi fik lavet 

en super god video om os, med masser af glade marsvinefolk og deres mutter, og som blev set af 

mange tusinder. Det var en rigtig god oplevelse og god PR for klubben! Tak til alle der deltog i det, 

og som stemte på os og fik andre til at stemme. 

På det personlige plan: Jeg har valgt ikke at genopstille som formand, da jeg står overfor at skulle 

uddanne mig til dyrlæge over de næste 6 år, og kommer til at mangle tiden til kredsarbejdet. Jeg 

takker bestyrelsen for samarbejdet, og vil selvfølgelig stadig være at finde på Kreds 1s udstillinger 

både som udstiller og hjælper under udstillingen. Jeg håber I vil give jeres stemme til Christina 

Rørbæk som ny formand for Kreds 1 og ønsker bestyrelsen god vind fremover. 

Christina Vildershøj, afgående formand for Kreds 1 

5) Kasserens beretning: Kredsen har et underskud, og dette skyldes især vores bure. Der var leje der 

ikke var betalt, samt der skulle betales depositum. Det anbefales at burene hurtigst muligt overgår 

til hovedbestyrelsen, da de pt. Dræner kredsens kasse. Underskuddet vil blive dækket af tilskuddet  

6) fra DMK.  

7) Der var ingen indkomne forslag. 

Bestyrelsen ser nu ud som følger: 

Formand: Christina Rørbæk, 2018-2020 (rykkede fra næstformand til formand) 

Næstformand: Benedicte Botorp, 2018-2019 (rykkede fra best. Medlem til næstformand) 

Menigt medlem: Jannie Vængebo, 2018-2020 (genvalgt) 

Menigt medlem: Anne Iversen, 2017-2019 (ikke på valg) 

Suppleant: Ellen Gormsen, 2018-2019 (genvalgt) 

Suppleant: Katrine Kjøller, 2018-2019 (nyvalgt) 

Suppleant: Camilla Lindquist, 2018-2019 (nyvalgt) 

Kasserer: Lina Kugge, 2018-2019 (valgt for 1 år, da kasseren valgte at trække sig før periodens 

udløb)  

 

8) Revisor: Lene Kristensen  

Revisorsuppleant: Rikke Breiner  



9) Evt: Det blev drøftet om vi skal hæve udstillingsgebyret for at få større overskud på udstillingerne 

og dermed kunne bruge lidt dyrere dommere.  

Der blev også talt om muligheden for at sammenlægge Kreds 1 med Kreds 2 (som lige nu er lukket 

ned), til en Afdeling Øst.  

 

 

 

 


