
Referat af messenger mødet den 7 feb. 2011.  
 

•Ikke tilstede Dorte Røper og Dorte Hansen  

 

•referent : Annette Gregersen  

 

•Dirigent : Christina Jensen  

 

•Næste møde: 8 marts 2011  

 

•Godkendelse af sidste ref: Ikke godkendt, få tjekket op på forum.  

 

•Kasserer: pr 1 feb. 313 medlemmer. Der er 66807 på almindelig konto og 100600 på høj rente.  

 

•Stambog: Der er 11.700 kr på konto.  

Kontaktperson har snakket med Lis: fik afvide at det nye tiltag starter pr 1 april 2011, så hidtil skal 

der laves og sendes tavler ud som vanligt. Lis er med indtil uge 4, mangler lidt udenlandske tavler. 

Lis har problemer med at svare de medlemmer som har mail med @msn.com?? Lis kontakter 

Marianne for at få lavet lidt om på stambogssiden. Kenneth får konto udtog hver fredag og sender 

til Lis.  

Ellers tjek under stambogJ på forum.  

 

•Nordisk : Nu er Helsingør hallen pludselig kommet med tilbud efter vi havde besluttet andet sted, 

der var en snakken frem og tilbage, så der blev afstemning.  

Slangerup : 3 Stemmer  

Helsingør: 3 Stemmer, så her måtte formandens stemme være afgørende. Så årets nordisk bliver i 

Slangerup hallen den 17 og 18 september.  

Tovholdere : Dorte Røper, Nete, Marianne og Christina, Kenneth skal være . der SKAL gives info 

på forum jævnligt så bestyrelsen ved hvad der foregår.  

Nete ligger plan på forum indenfor 14 dage. Kenneth booker Slangerup hallen.  

 

•indtjekker ansvarlig: Der er 13 dommere med i de 23 indtjekkere som DMK har. På udstillingen 

den 29 januar blev 2 stk. godkendt til at sidde føl. Kenneth kontakter Anni og Sara om de stadig er 

interesseret i at sidde føl. Da vi kommer til at mangle indtjekkere, vil der komme en artikel i AT om 

det.  

Kenneth laver opslag til medlemmer om at søge om at blive indtjekkere, og så vil det fremover være 

indtjekker ansvarlig som vil tage stilling om vedkommende er egnet.  

Det er bestyrelsen som har besluttet dette at medlemmer skal søge om at blive indtjekker .  

Man skal være sekretær for at blive indtjekker.  

Der er drøftet bærer uddannelsen, den bortfalder da medlemmer efterhånden har andre til at bære 

deres dyr ,når de ikke selv er tilstede.  

Der vil blive diskuteret indtjekker og krav på forum  

 

•DM . KREDS 4 har ansøgt om til danske dommere, hvad dækker DMK?? Der blev i budgettet 

skrevet at budget blev hævet , for at holde ”danske” dommere i gang.  

 

•AT: bladet er lavet og sendt til Kenneth, . Hovedbestyrelsen har fundet ny AT redaktør og det er 

Lina Kügge som underskriver tavsheds erklæring i Fredericia og derefter aftaler med Marianne om 



overdragelsen. Kontakt person for AT er Nete. Marianne hjælper Lina i gang.  

Der skal laves back up for AT og stambog  

 

•HP: Marianne opdatere minium engang om ugen. Det som skal på hjemmesiden bedes sendes til 

webmaster mailJ  

 

•kontaktpersoner: At det foregår så vidt muligt over mail, for at man har det hele med.  

 

•PR : Stille og roligt. Solgt 2 kalendere i januar .  

 

•evt. bestyrelses mailen er ok igen. Der skal laves oprykning og nedrykning af racer 

til(Dommerkomietten) og klasse ændringer 


