
Bestyrelsesmøde 9/5-06 

1. Valg af referent: XXX 

2. Tilstede: Annette, Lene, Kenneth, Anne, Camilla, Kirsten, Ole (AT), Kjeld (PR), Maibritt (AT)  

    Afbud: Charlotte og Lars Ole 

3. Valg af ordstyrer: XXX 

 

4. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt  

 

5. Godkendelse af sidste Ref.: sendes derefter til webmaster 

 

6. Økonomien: 49.000 på den ene konto og 106.000 på den anden. 556 medlemmer, 274 der 

modtager blad med post. Det kan ses at der kommer flere medlemmer efter pr arrangementer 

 
7. Stambogen: Der er 38.000 på kontoen, der holdes ferie hos stambogen fra uge 29-32. Der 

blev meddelt at Dorte Hansen stopper med stambogs til GF i oktober. der kommer Ansøger 

skema i August nr. af AT. 

 

8. AT. Ole har lavet hans første AT og det har han klaret til UG. Maibritt fik stor tak for den 

indsats hun har gjort, og vi håber at hun vender tilbage 

 

9. Klager, anonyme eller ikke. Den der bliver klaget over, skal ikke se indholdet af klagen, men 

have love at forsvare sig, inden beslutningen træffes. Der bliver fremover sendt mail til den, der 

klages over, og den som klager. Det er XXX der svarer på disse henvendelser. Dog er det ved 

sager vedr. misrøgt anonymt at klage. 

 

10. Webmaster. Vi blev enige om at XXX har kontakten til XXX, og hun får snakket med hende 

om, at når der bliver sendt noget som er meget vigtigt skal det på inden for 72 timer. XXX vil 

undersøge om hun har de gamle referater så de kan komme på hjemmesiden. 

 

11. Kæledyrs stamtavler: XXX laver et indlæg til AT, om udfyldelse af stamtavler til kæledyr  

 

12. A-dyrs rosetter til junior og senior. Vi blev enige om at tage dette som et punkt på PW til 
efteråret. 

 

13. Inddeling af aldersgrupper. Vi laver fremover faste regler her, alders inddeling (0-5, 5-8, 8-

12) skal overholdes. Vi kan ikke bestemme hvilke farver Bis rosetterne skal være det skal være om 

til kredsen selv. XXX sender rettelserne til xxx, så det kan komme på hjemmesiden. 

 

14. Webmaster og HP Ansvarlig, her blev vi jo enige om at alt som skulle på hjemme siden, 

fremover går igennem XXX. 

 

15. Kæledyr/Pointjagt 2004. Vi blev enige om fremover ikke at tælle sammen for årets kæledyr 

i DMK, da DDK, har tilsvarende pointjagt. 

 

16. Klagesager. XXX har fået besked om, at hun har fået en advarsel og at vi stopper hendes 

uddannelse som indtjekker. XXX har fået besked om at XXX har modtaget en advarsel.  

Anden klageperson i sagen, har fået besked om, at i stedet for at kontakte DMK, som første 



person, i stedet gå til kredsen, som de første. 

 

17. Klagesag. Vi har behandlet klager over XXXs dyrehold, og er enige om at aflægge XXX et 

besøg inden for nærmere fremtid. 

 

18. Næste møde. Fredag den 30. juni kl. 19.00 

 

19. Evt. XXX eftersøgte sekretær, indtjekker og dommerlister. 
    Nordisk: DMk giver tilskud. 

    Dommerudvalget: hvordan skrider det frem? 

 


