
Bestyrelsesmøde 4/12-07 

1. Valg af referent: Camilla  

 

2. Tilstede: Charlotte, Janne, Kenneth, Malene, Ove, Laila, Camilla, Maj, Ole. 

 

3. Valg af Dirigent: Ole 

 

4. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

5. Godkendelse af sidste referat: Ikke godkendt 

 

6. Næste møde: Mandag. d.7. januar 2008 kl.19.00 

 

7. Kasserer: Der er allerede indbetalt 20 kontingenter. Kenneth har overført betalinger til alle 

fra PW. AT er sendt. Der er bestilt 1000 girokort. Økonomien er god i klubben. Der er sendt 

brev til Annette ang. Lailas godkendelse til netbank. 

 

8. Stambogen: 

- Adgang til netbanken: Afklaret i punkt 7. 

- Stambogsføring på ikke-betalte dyr: Laila laver svar til medlem. 

 

9. PR: Annette har modtaget en rykker for nogle særtryk til NM, Kenneth har skrevet til Keld. 

DMK vil ikke betale, da der så skal rykkes rundt på konti. 

 

10. AT:  At fylder nu 60 sider, og Ole ligger inde med materiale i overskud. Ole vender tilbage 

med et koncept forslag til Nyt fra DMK i AT. 

 

11. Klagesager: 
- Klage over XXX. Bestyrelsen besøger hurtigst muligt. 

 

12.   Fordeling af arbejdsopgaver: Bestyrelsen fordeler interne.  

13. Punkter fra forum, der mangler opfølgning: 

- Kopimaskinen er blevet aflæst af Malene. Hvad skal der videre ske: Kopi maskinens tal stod på 

706920. Kontrakten er opsagt. Kopi maskinen står i Gørløse, og kan frit afbenyttes ag K1, K2 og 

PR afdelingen. 

 

- Opdrætter folderen. Formularen er lavet, men denne skal lige godkendes, så Kenneth kan få 

sendt den ud: Folder og brev er godkendt og sendt til Kenneth. Laila sender liste med aktive 

opdrættere, samt adresse til Kenneth, som så sender.  

 

- Spørgsmål fra kreds 4, vedrørende mailadresser: Det blev besluttet at alle kredse tilbydes 2 mail 

adresser. eks. kreds4@marsvineklub.dk og kreds4udstilling@marsvineklub.dk  Henholdsvis med 

det enkelte kreds nr foran. 

 

- Spørgsmål fra udstillingskoordinatoren ang. sekretærbøger til dommerbordene: Camilla taler 

med Christina V. J. og vender tilbage til Dorte med svar. Svaret lægges først på forum.  
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- Regler for optagelse i DMK’s standard: Diskuteres videre på forum. 

- Regler for stambogsføring af skinnybærere. Skal det være samme regler, som for Cuy: 

Bestyrelsen laver oplæg til dette efter Nytår. 

 14.   Mailbeslutninger til ref: 

- Årets marsvineejer : afventer kandidater 

- Tilføjelse til udstillingsreglementet ang. fjernelse af hår på skinnyer. Dette er kun tilladt ved 

trimning. 

- Spørgsmål fra flerfarvet/crested klubben ang. dispensation til at afholde udstilling. Det blev ikke 

nødvendigt at give disp. da de ifølge deres vedtægter godt kan afholde specialudstillinger. 

- Ruhårsklubben er genopstået. Kontaktperson er Anne Iversen.  

- Antallet af dyr, der udløser BIS-placering i børnedyr er ændret fra 15 til 10 dyr. 

- Antallet af dyr, der skal til for at dele en klasse er blevet sat ned fra 15 til 10 dyr. 

- Lailas oplæg til regler for stambogsføring af Cuy er godkendt. 

15. Evt: Følgende mangler at komme i AT: Stambøger tilføjes fremover R for racedyr og K for 

kæledyr. Det er vedtaget at en opdrætter ikke må bruge det samme navn igen før 5 år efter. 

Opdrættere har mulighed for at skifte navn, når de bliver 18, og inden de bliver 19. Regler for 

beskyttelse af gamle Opdrætter navne gælder stadig.  

 


