
Generalforsamling 7/10-06 

Formand Annette Gregersen bød velkommen. 

Dirigent: Claus Füssel  

Referent: Susanne Søndergaard 

Formandens beretning: Takker Linda for arbejdet i DMK, Ny redaktør Ole Ranzow, tak til 

Majbritt Hansen. Ny stambogsfører Jytte Kruse Iversen, tak til Dorte Hansen for alt. Ny web 

master Pernille Horn Storgaard. Tak til Anne og Lars Ole for bestyrelsesarbejdet. 

Ingen kommentarer til formandens beretning. 

Kassererens beretning: Kassereren fremlægger et positivt regnskab, med rimelig god 

økonomi og fremgang. Dog lidt tilbagegang på overskud på stambøger og reklamer. Der har 

været en besparelse på kopimaskinen vi har købt i stedet for at leje. Der er købt kitler og 

stempler til dommere. I alt overskud på 17.386,67 

Stambogskassererens beretning: Her overføres i 2005 kr. 44.000,00 til DMK – Der spørges 

hvor vi tilsender stamtavler indtil videre – vi sender til Dorte indtil andet offentliggøres. 

Kredsenes beretning:  

Kreds 1 

Christina fremlægger en problemstilling med størrelsen på udstillingerne og spørger om der skal 

gøres noget? Evt. max antal tilmeldte dyr. Der blev diskuteret for og imod. El. evt. dobbeltbure 

eller burløse udstillinger. Samt de efterlyser hjælp fra medlemmerne. 

Kreds 2 

Har afholdt 2 udstillinger – har kun kørt 16 mdr. Efterlyser ligeledes hjælp fra medlemmerne og 

evt. andre kredse. Tak til kreds 1 for hjælpen ved opstarten. Kredsen roses efterfølgende for 

gode initiativer. 

Kreds 3 

Har også kun bestyrelsen til hjælp. Har lavet nye bure til de sidste par udstillinger pga. 

udstillingernes størrelse. Men man kan ligeledes også bruge ekstra hænder. 

Kreds 4 

Det går godt i kredsen, har afholdt 2 PR arrangementer, samt 2 udstillinger. 

Øvriges beretning:  

AT: Ole takker for valget og takker for den gode opbakning fra læserne. 

Flerfarvet klubben: Står lidt stille i øjeblikket, men Lis og Dorte regner med at få det på plads til 

november udstillingen. 

Kæledyrsklubben: Afholder specialudstilling til november udstillingen – se den nye hjemmeside 

under DMK´s hjemmeside. 



Satin klubben: har kun ganske få medlemmer og efterlyser flere. 

Dorte Røper: DMK har fået dommerudvalg, dette er under opstart. Bl.a. til udarbejdelse af f.eks. 

Nye standarder. 

PR: Claus fremlagde regnskab fra PR. Det er kun fra at Kjeld Madsen (Dolphis) overtog det 20/7 

2006. 

Valg af 4 stemmetællere: Jytte K Iversen, Christina Wulff, Pernille Storgaard, Camilla Lysel. 

  

Der stemmes om vedtægtsændringerne fremlagt af DMK´s hovedbestyrelse. 

Forslag 10 slettes pga. generalforsamlingen vil kende indholdet af omtalte folder inden der 

skrives under, samt at der mangler en dato for ikrafttræden. 

Efterfølgende har kreds 1 et forslag som har været varslet i AT, som de ønsker stemt om. Det 

blev diskuteret og det forslag blev der stemt om: 

Bestyrelsens forslag.  

1        68 JA 0 NEJ 2 blanke Vedtaget  

2        66 JA  2 NEJ 2 blanke Vedtaget  

3        39 ja   30 nej  1 blanke, bortfalder  

4        51 ja,  14 nej,  5 blanke, vedtaget  

5        64 ja,  2 nej      4 blanke, vedtaget 

6        64 ja   2 nej      4 blanke , vedtaget 

7        69 ja,  0 nej       1 blank, vedtaget  

8        68 ja   0 nej        2 blanke, vedtaget  

9        66 ja,   2 nej        2 blanke, vedtaget  

10     bortfalder  

11    69 ja    0 nej         1 blank, vedtaget  

12    68 ja     2 nej         0 blank vedtaget  

13    67 ja      2 nej        1 blank vedtaget  

14    67 ja       1 nej,       1 blank, vedtaget  



  

Kreds 1 forslag, 24 ja, 42 nej, 4 blank, forslaget bortfalder  

Kreds 1 fremkommer med et udkast til et evt. senere forslag om en slags blåstempling som 

”elite” opdrætter. Dette blev forkastet. 

Budget: Kassereren redegør for regnskabsbudget 2007, tilskuddet til kredsene forhøjes fra 10 

% til 15 % 

  

Valg til bestyrelsen:  

Formand:        Annette Gregersen    57 stemmer 

Bestyrelsen:    Charlotte Fuglsang    46 stemmer 

                    Ole Ranzow              30 – 

                    Claus Füssel             27 – 

1. Suppleant   Majbritt Hansen        20 Stemmer  

2 -                Laila Pedersen        13 stemmer  

Ikke valgt       Kirsten Jensen         11 stemmer   

13.  Regnskabs kontrollant: Lykke Lunow. 

14. Evt. Sara har tabt 100 kr. under DM – er der nogen som har fundet dem? 

. 

 


