
Power Weekend November 2006 

Valg af referent: Charlotte er valgt. 

Tilstede/afbud/udeblivende: Alle er mødt, undtagen Jytte som måtte melde fra. 

Valg af ordstyrer: Lene er valgt 

Godkendelse af Dagsordenen: Følgende punkter tilføjes: PR, sekretæruddannelse, næste 

powerweekend, næste messengermøde og EVT. Punkt 18 udgår, da dette er blevet besluttet. 

Punktet Ny Næstformand erstatter punkt 18. Dagsordenen og rettelserne er godkendt. 

Godkendelse af referat fra sidste møde: Dette er godkendt. 

Dommerudvalget:  

DMK har fået et dommerudvalg, men der er lidt forvirring omkring udvalgets arbejdsområder, 

kompetencer, håndtering af dommerklager osv. Spørgsmål angående godkendelse af forskellige 

racer: hvordan kan man indstille en race, hvilke kriterier skal opfyldes og hvem 

godkender/forkaster indstillingen? Laila foreslår en folder med vejledning i godkendelse af racer. 

Charlotte foreslår en ”lægdommer” i udvalget og Camilla en ”ikke-dommer”-repræsentant fra 

bestyrelsen, for at sikre indflydelse udefra i udvalget. Det bliver besluttet, at dommerudvalget 

selv skal komme med et oplæg om regler for udvalget, som bestyrelsen senere kan godkende. 

Det bliver samtidig besluttet, at dommerudvalget skal have dækket udgifterne til en 

powerweekend af DMK, da dommerne ikke har tid til møder i udvalget på udstillingerne. 

Yderligere er Tan, Fox og Otter blevet godkendt som sjældne varianter, og Texel og Merino er 

blevet godkendt som standardiserede racedyr på baggrund af dommerudvalgets indstilling. 

Personsager:  

Der blev diskuteret 2 personsager under dette punkt. 

Tavshedspligt: 

Skal observationsposterne have adgang til personsager?: Det bliver besluttet, at bestyrelsen ikke 

skal være 2-delt. Derfor har observationsposterne stadig adgang. 

Kredsenes tavshedspligt: Det bliver besluttet at indføre tavshedspligt for samtlige tillidsposter. 

Kenneth laver udkast til GF. 

Ægtefæller/kæresters tavshedspligt i bestyrelsen: Tavshedspligten for ægtefæller/kærester 

bortfalder nu bestyrelsen har et forum der kræver personlig adgangskode.    

Udstillingsreglement: 

Pointfordeling i forhold til BIG/BIG Junior: Camilla foreslår færre point til BIG junior. Kenneth 

laver udkast, evt. halvering af nuværende BIG point. 

Crested/Satin grupperne: Crested og satin har forsøgsvis været opdelt i hver sin gruppe i stedet 

for i gruppen Kombinationsracer. Synspunkter for og imod kombinationsracer: 

Crested og satin er i undertal rent udstillingsmæssigt i forhold til andre grupper. 



Forskelligheden mellem racerne alene er ikke nok til at opretholde 2 grupper. 

Begge racer har fået gode resultater i år og nogle af disse vil gå tabt ved én stor gruppe. 

Deler man kombinationsgruppen skal man til at dele andre grupper. 

Der er enighed om, at DMK ikke skal over i det svenske BIR (Bedst I Race) system. Ved 

afstemning omkring opretholdelse af kombinationsracer er Claus imod – alle andre for. 

Yderligere bliver det besluttet at BIG Sjælden Variant Langhår vil udgå, nu da texel og merino er 

blevet godkendt. Dette betyder at Sjælden Variant nu er en stor gruppe. 

Udenlandske udstillere: Tvivl omkring udenlandske udstillere i DMK. Man behøver ikke være 

medlem af DMK for at udstille i Danmark, så længe man er medlem af en tilsvarende klub i et 

andet nordisk land. Kenneth retter i udstillingsreglementet.  

Laila har foreslået en ændring i reglerne angående championater. Der blev redigeret lidt i 

forslaget som efter godkendelse får ordlyden: DMKs udstillingsreglement stk. 4 ændres til: 

Marsvin der har opnået et championat i et andet nordisk land, kan få et tilsvarende championat i 

Danmark. Dette championat kan opnås ved at dyret får ét certifikat i Danmark under følgende 

betingelser: Certifikat må ikke være tildelt af en dommer fra ejers hjemland og må ikke være et 

junior certifikat (marsvin under 5 måneder). Dette gælder også for racer der i Danmark er 

sjældne varianter, disse får dog ikke et DKCH men et DKsvCH. Et championat kan IKKE 

overdrages, hvilket betyder at køber et DMK medlem (bosiddende i Danmark), et marsvin med 
Svensk/Norsk/Finsk Championat kan dette marsvin ikke opnå Dansk Championat med kun et 

Certifikat, men skal følge almindelige regler for at opnå Danske championtitler. 

Ustandardiserede og evt. pointjagt: Som det er nu, er der ikke nogen fordele i at udstille et 

ustandardiseret dyr. Det koster det samme som standardiserede dyr, men man kan hverken få 

certer, rosetter eller BIS placering. Claus foreslår at opfordre alle kredse til at uddele en roset til 

bedste ustandardiserede dyr og foreslår yderligere en pointjagt for disse. Begge forslag er 

godkendt. Claus laver udkast til pointsystem.  

Afkortning af bedømmelsestider: I kæledyr ses ofte meget store klasser og for at forkorte 

bedømmelsestiden, foreslår Laila, at placeringsrækkefølgen kun bliver offentliggjort for 

rosetplacerede dyr + 1 dyr ekstra. På denne måde vil dyr uden for rosetplaceringer f.eks. få 
placeringen 4-9, og dommeren skal ikke bruge tid på den eksakte rækkefølge af de resterende 

dyr. Forslaget bliver godkendt og vil træde i kraft fra 01.01.07. Dette tiltag skal med i 

sekretærernes blå bog. Kredse og dommerudvalget vil ligeledes blive informeret. 

Certer/CK for børne/kæledyr: Til næste år vil champklasser afprøves forsøgsvis og det betyder, 

at dyr med titlen DKbdCH, DKkdCH og DkveCH automatisk vil rykkeop i champklasserne. 

Opnås der 3 certifikater i champklassen, vil dyret få titlen Superchamp. 

Titler (DM og BOY titler): BOY (Best Of the Year) bliver erstattet af årstitler til det bedste dyr i 

de pågældende grupper og for ikke at underminere specialklubberne vil disse få lov til at uddele 

titlen SK- år til det bedste dyr det pågældende år i specialklubben. Titlen vil komme på dyrets 

stamtavle. Det bliver besluttet at vente med DM titler til PW i foråret.  



Forum:  

Kategorier: Der oprettes kategorier til bestyrelsens forum, så de forskellige tråde kommer på 

rette plads.  

At slette indlæg: Dette bliver ikke nødvendigt at slette gamle indlæg når der bliver oprettet 

kategorier. 

Backup: Lene vil snakke med sin søn, som er nuværende administrator for forummet. 

Admin/moderatorer: Claus og Laila melder sig som administratorer for forummet. 

Udstillingskoordinator: 

Bestyrelsen har ikke hørt fra koordinatoren længe. Claus laver udkast til koordinatorens 

arbejdsområder. Laila foreslår et årligt møde mellem koordinatoren og kredsrepræsentanter for 

at opretholde en vis kommunikation mellem disse. Især er det vigtigt at alle dommere får dømt 

mindst én gang om året og Lene foreslår, at dette også lægges ud til dommerudvalget.  

Arbejdsfordeling i bestyrelsen:  

En til at ”samle op” og udsende dagsorden: Annette holder styr på advarsler og karantæner. 

Camilla bliver foreslået som ”opsamler” for dagsordenen.  

Renskrive referat/sende til HP: Charlotte bliver valgt som sekretær. 

Lave Nyhedsbreve: Charlotte melder sig. 

Andet: Bestyrelsen holder fast ferie i julen og hele juli. Forvarsel om GF skal derfor med i juni 

nummeret af AT. 

Annoncer i AT:  

Ole har fået forespørgsel fra foderfirma angående annoncer i AT. Da bladet maks. må fylde et 

vist antal sider, samt at evt. reklame virker som en blåstempling af produkter, stemmes der nej til 

dette. 

Stambogsføringsregler og formulering af disse:  

Diskussion af kæledyr kontra racedyr på stamtavlen. Det blev besluttet at man må stambogsføre 

unger som de ligner, men i tilfælde af, at man stambogsfører, som racedyr, skal begge forældre 

være registrerede. Ikke nødvendigvis som racedyr eller samme race. Dette for at man som evt. 

køber kan sammenligne og selv vurdere om efterkommeren lever op til det man ønsker. 

Kenneth laver udkast til nye regler. 

Mail fra medlemmer angående flere kuld i træk:  

Skal der laves regler for, hvor mange kuld en hun maks. må have på et år? Da dette ofte er en 

individuel vurdering bliver der ikke lavet regler, men en vejledning vil blive udført til den nye 

opdrætterfolder (mere herom senere). Samtidig kommer der en vejledning i, i parring mellem 

skimmel/skimmel og dalmatiner/dalmatiner. 



DMK’s ”økonomiske fremtid”/CVR nummer/skattepligt:  

DMK har efterhånden fået en pæn formue og Kenneth vil tage kontakt til skattevæsnet for at 

høre hvordan vi står. 

Udkast til folder til næste GF: 

Der skal lave et udkast til en folder som skal gives med ved ansøgning af opdrætternavn. Denne 

folder skal indeholde gode råd og vejledning i opdræt af marsvin. Claus får fat i afsnittet ”etik” i 

den svenske håndbog. Charlotte laver udkast til folder til næste PW. Yderligere vil 

velkomstfolderen og samtlige særtryk blive opdateret. Mai-Britt melder sig til at rette i masteren 

og Charlotte vil gå dem igennem og sende rettelser til hende, Laila vil rette foderafsnittet i 

velkomstfolderen. Der bliver også lavet et særtryk om håndopmadning af moderløse unger og 

Annette vil spørge Christina V. Jensen om tilføjelse af afsnit om pelssoignering i 

pasningsvejledningen. 

Ny næstformand:  

Da Lene af personlige årsager har valgt at trække sig ud af bestyrelsen, har Ole stillet op som ny 

næstformand. 

PR:  

Kjeld har haft problemer med overførslen af kontoen, men dette skulle være løst, så nu kan 

Kjeld rigtigt komme i gang med PR-posten. Som tidligere nævnt vil særtrykkene blive opdateret 

og disse kan købes i en samlet mappe på udstillingerne for 5 kr. Det er stadig muligt at 

downloade dem gratis på HP’en. 

DMK’s marsvinestandart vil blive opdateret, både hvad angår udseende og indhold. Billeder af de 

forskellige racer skal erhverves fra medlemmerne. Laila laver oplæg til dette og billeder skal 

sendes til hende. 

Sekretæruddannelsen:  

Lene vil som sekretæransvarlig indføre en skriveprøve i uddannelsen, samt forsøge at genskabe 

en reel sekretær-situation under prøven, så aspiranterne ved hvad de kan vente sig.  

Det bliver besluttet, at der kan gives dispensation til uddannelsen for de 15-18 årige medlemmer 

der ønsker at blive sekretærer. Hvis der gives dispensation, må disse kun sidde hos danske 

erfarne dommere. 

Næste Powerweekend: Næste PW bliver d. 28-29 april i 2007 hos Mai-Britt eller Charlotte. 

Næste messengermøde: Dette bliver fredag d. 8/12-06 kl. 19:30. 

EVT.:  

Titlen som Årets Marsvineejer indføres igen. Ole laver notits i AT og Mai-Britt vil finde kriterier 

fra tidligere indstillinger til titlen. 

Vi har ikke hørt fra flerfarvet/crested klubben, men Camilla har sendt koder til HP’en til 

kontaktpersonen, så den er stadig fungerende. 



Der bliver muligvis købt USB-nøgler til bestyrelsesmedlemmerne. Disse skal følge posten. 

Kenneth undersøger priser. 

 


