
Bestyrelsesmøde 7/1-08 

 

1. Valg af referent: Camilla 

 

2. Tilstede: Janne, Annette, Camilla, Charlotte, Kenneth, Maria, Ove, Susanne, Laila, Malene 

 

3. Valg af Dirigent: Charlotte 

 

4. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

5. Godkendelse af sidste referat: Godkendt 

 

6. Næste møde: 26.2.2008. kl.19.00 

 

7. Kasserer: 406 medlemmer har fornyet deres medlemskab, det er 55 %, det er en stigning på 

10 ved denne tid sidste år. der står 100.000 kr. på kontoen, og 136.000 kr. på høj rente kontoen. 

medlemslisten for 2008 er klar på søndag. 

 

8. Stambogen: Lailas adgang til netbank bliver ordnet i morgen tirsdag d.8.1.08. Sidste år blev 

der lavet 5306 stamtavler, Laila er nu oppe på 5735 stamtavler. Ang. problemer med stamtavler, 

hvor folk ringer og spørger til stambogs nummer på andres dyr, vil Laila lave et oplæg til løsning på 

forum. 

 

9. PR: Afventer svar fra Kjeld 

 

10. AT: Tages på forum. 

 

11. Dyreetiske regler: Camilla laver et oplæg til retningslinier. 
 

12. Opdatering af standarden: Kenneth laver et brev til alle involverede, med forslag til møde 

dato i marts. Janne har tilbudt at lægge hus til. Malene kontakter Lina vedr. billeder til standard. 

 

13. Punkter fra forum, der mangler opfølgning:  

 

13.1. Godkendelse af den ny Skinny-standard: det blev valgt at følge den svenske standard, 

med forslag 1 fra forum til point fordeling. 

 

13.2. Skal 4-ugers fristen for tilmelding til udstilling være en regel eller retningslinje?: 

Der blev valgt at det var en retningslinie, som tilføjes ordlyden – de 4 uger er en retningslinie, hvor 

fristen så vidt muligt ikke bør ligge foran forrige udstilling. 

 

13.3. Hvornår skal opdateringen af særtrykkene være færdig? : Oplæg til Særtryk skal 

være færdige d.1.4.08. Særtryk påføres forfatter, evt. opdaterer, samt DMKs underskrift. 

 

13.4. Alle skal have adgang til at låse og flytte tråde på forum.:  Alle ved nu hvordan. 

 

13.5. ikke relevant 



 

13.6. Spørgsmål fra medlem. Der skal laves et uddybende svar: Bestyrelsen laver oplæg til 

svar, og beslutter på forum 

 

13.7. Regler for optagelse i DMK’s standard. De nye ændringer diskuteres på forum. 

 

14. Nyt fra DMK: 

- Nye annoncepriser. 
- Telefonnummer til stambogskontoret på stamtavlerne, er udskiftet med email adresse i stedet. 

Dette for at undgå opkald til stambogskontoret på alle mulige tidspunkter af døgnet fra folk, der 

har købt marsvin med stamtavle og som ikke er medlem af DMK. Medlemmer kan selvfølgelig 

ringe som de plejer, inden for "kontortid". 

- Fjernelse af hår på Skinnyer. vil fremgå i udstillings reglement for Skinnys. 

- BIG-placeringer skal offentliggøres ved bedømmelsen på udstillingerne for at eliminere fejl. 

- Kæledyr må ikke udstilles i racedyr. Opdrætteren kan indenfor ½ år opgradere fra kæledyr til 

racedyr. Det er opdrætterens ansvar at stå inde for om vedkommendes dyr er gode nok til 

racedyrs stambogsføring. På selve stamtavlen vil det komme til at fremgå om dyret er kæle- eller 

racedyr, med K for kæledyr og R for racedyr. 

- Kredsene har fået tildelt 2 e-mail adresser hver: bestyrelse(kredsnr)@marsvineklub.dk og 

udstilling(kredsnr)@marsvineklub.dk – eks. bestyrelsekreds1@marsvineklub.dk 

- Oprettelse af interesseklub for ustandardliseret 

- 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. 

 

15. Mailbeslutninger til ref: 

- Bestyrelsens interne arbejdsfordeling er færdig og godkendt. 

- Der er lavet en uddybende forklaring over straffen i en tidligere sag. Dette er lagt på HP’en. 

- Årets marsvine-ejer er fundet. Prisen uddeles på den første udstilling. 

- Opdrætter folderen og formularen der skal underskrives er sendt til medlemmerne. 

- Svar er sendt ang. spørgsmål om fjernelse af hår på skinnyer. 

- Henvendelse ang. misrøgt hos en opdrætter udløste et besøg og der var intet at bemærke. Svar 

er sendt til klager. 

- Der er sendt svar ang. klager over de tyske dommere til DM. 

- Der er sendt svar til medlem, der spørger om råd vedr. syge dyr hos dyrehandler. 

- Der er sendt svar vedr. henvendelse over retningslinjer for marsvine hold. 

 

16. Evt: 

 

mailto:bestyrelsekreds1@marsvineklub.dk

