
Bestyrelsesmøde 6/7-07 

Valg af Ref.  Annette 

Afbud:  Charlotte, Kjeld og Camilla.  

Valg af Dirigent : Ole  

Godkendelse af dagsorden, : da Kjeld ikke er tilstede, så bliver det punkt til GF.  Godkendt  

Godkendelse af sidste ref.  Godkendt  

Næste møde : 25 aug hos Camilla , det er nordisk som er på dagsorden. Hvis Camilla ikke er frisk 

og har energi til at holde det, så kan det holdes hos Susanne og Annette. 

Kasserer:  653 medlemmer, 60.000 kr  på den lille konto, stadig 107.000 kr på højrenten .på 

stambogen står der 82.500 kr . vi blev enige om at Kenneth sender velkomst folder ud på mail, da 

det sparer tid og porto 

Ang lokalerne i Gørløse ville Kenneth ringe, vi har betalt indtil 1 sep. 2007, så vi skal til at have 

fundet ud af noget så Kreds 1 kan overtage. 

Stambog :  Laila har lavet 2350 stk siden april, flot Ang rykkergebyret vil Laila lave et udkast og 

sætte på forum, da der bliver sendt mange rykkere ud. 

GF. Vi har ordinær GF  den 6. okt, så vi skal have noget i AT vedr opstilling og indkaldelse, Ole 

har fra sidste GF, så det sætter han i Agurketidende. Vi skal have §32 klar ,vores ”strafferammer” 

og opdrætterfolderen klar til at komme i september bladet så deadline er 10. aug for det. Hvor så 
stemmeseddel og forslag skal i.  

Kenneth, Ole og Ove genopstiller, Susanne og Janne ligeså. 

AT: Kun positiv respons på at bladet er i farver, der er ikke kommet så meget til bladet, så der 

kommer en masse resultater i det kommende blad. 

Klager:  Der er blevet klaget over xxxx igen, men vi har været derude sammen med Dyrenes 

beskyttelse så der er ikke noget at komme efter.  

Punkter fra forum, der mangler opfølgning:  Der skal laves sekretærmapper til kreds 2, Kenneth 

vil se om han har masteren liggende , og Kenneth printer ud til kreds 2.  

Steffen Pedersen har sendt mail ind ang. junior udvalg, Laila vil skrive til ham ,for at høre hvad han 

har af ideer, vi har jo Børnedyrsklubben som er for juniormedlemmer op til 15 år.  

Xxxx sendte mail ang. lille unge, vi kan ikke pt. gøre noget når det er salg fra opdrætter/privat, 

men når opdrætterfolderen kommer så fælder det. Svar er sendt til indsender. 

Moms/skat: Laila forsøger ihærdigt at få fat på manden men der skulle gerne være noget klar til 

GF. 

Pointene for årets marsvin skal på hjemmesiden, Kenneth sender dem . 

Ang. Kreds 1 GF, at deres revisor også er medlem af bestyrelsen, det skal der svares at det ikke 

er okay, det er et hængeparti fra Annettes  side og det bliver bragt i orden.  



Ang. DMK bure i Gørløse, Kreds 1 vil gerne overtage dem, Kenneth får kontaktet udlejeren i 

Gørløse så vi kan komme videre. Ole har været derude og kigge hvad der er, bla. er der en 

masse pokaler, dem vil vi kigge på til mødet den 25. aug.  

Der skal i NYT FRA DMK at opdrættere selv skal kontakte webmaster for at få rettet link til 

opdrættersiden . 

Nordisk:  

Dommerne er på plads. Kenneth vil sætte  på forum, hvad de forskellige dommer selv har af dyr 

og evt dømmer. Så vi kan finde ud af præcis hvem der dømmer hvad.  
Langhårede er Nikki  

Flerfarvet og kombinations racer er Rex 

Ruhår er Gerry 

Ensfarvet er Peter  

Satin ??? 

Sj.variant og de klippede  

Børnedyr 

Kæledyr : Gerry og Julia  

Susanne bestiller 2  t-shirt til os alle i grønt og med hvid tryk, Susanne har fået størrelser.  

De nye Certifikatklistermærker er bestilt, vi glæder os til at tage dem i brug. Fremover skal 

certerne jo så ikke deles ud, men der bliver lavet en seddel som man kan skrive sig på, hvis man 

har fået sig en champ, så der kan klappes Børnedyrene får stadigvæk de røde certer, de børnene 

går meget op i at få det stykke papir i hånden. 

Mødet den 25. aug bliver der hvor vi skal planlægge og fordele arbejdet til Nordisk.  

Mailbeslutninger til ref:  

Der er kommet mail fra Sussi Slangerup, om mulighed for at registrerer ørefolder på 

stamtavlerne. Dette er ikke muligt, da det i givet fald også ville gælde andre ting, såsom ekstra 

hvirvler, flade side etc. 

Imod Anette, Laila, Charlotte, Camilla, Ole 

Stemte ikke: Kenneth 

  

Mail fra medlem, om det skal være muligt at skifte opdrætternavn 

Imod: Annette, Kenneth, Laila, 

Delvis for (at medlemmer u. 18 år, skal kunne søge om nyt opdrætternavn) Charlotte, Camilla 

Stemmer ikke: Ole 

  

Henvendelse for Helle Warming ang. opdrætterlisten på HP: Helle spørger om det er muligt at 

inddele den i racer i stedet for geografi. 

Imod Anette, Camilla, Laila, Charlotte 

For 
Stemmer ikke Kenneth 

  

Vi har modtaget revideret sekretær liste fra Christina 



Vi har modtaget mail fra Christina som bærer ansvarlig. Hun vil gerne at vi ser på om børn skal 

kunne uddannes som bærere, da hun ikke mener det skal kunne lade sig gøre. Det er dog 

besluttet at dette er muligt tidligere, svar sendes til Christina. 

  

Henvendelse fra webmaster kreds 4, ang. opdrætter listen ikke er fuldt opdateret. Vi svarer at 

det ikke er Pernille/webmaster ansvar, men medlemmer selv der skal rette henvendelse. 

Vi er blevet kontaktet af udlænding om link på hp. Vi skriver det ikke kan lade sig gøre, da det 

kun er for medlemmer. 
  

Rex Matthews har kontaktet bestyrelsen for at få den danske standard på kæledyr. Laila har 

sendt. 

  

Forespørgsel fra medlem ang. udstilling i Bon Bon land. Bestyrelsen skriver i svaret at hun skal 

kontakte Kreds 2 

  

Dommerlisten indsendt fra Camilla Lysel. Bestyrelsen takker i svaret, og oplyser at vi i øjeblikket 

arbejder på en revideret udgave, som vi være klar 2008 

  

Kreds 2 har spurgt efter engelsk standard, er sendt til dem. 

  

Skal Skinny kunne udstilles til NM?  

Skinnyer kan udstilles, som ustandardiseret  

Stemmer ikke: Kenneth 

  

Klagesager: 

Modtaget mail med klage over afgørelse i karantænesag. Beslutningerne fastholdes og der er 

sendt svar. 

Evt. 
Laila har lavet nyt forum, da det gamle ikke var godt sikkerhedsmæssigt, ligeledes har Laila  under 

stambogen på HP lavet aktive og beskyttede opdrætternavne, det er bare godt.  

Laila foreslog også at vi meldte os ind i europæisk marsvineklub, det vil vi snakke mere om.  

 


