
Bestyrelsesmøde 26/2-08 

1. Valg af referent: Camilla 

 

2. Tilstede: Ove, Ole, Susanne, Camilla; Maj, Malene, Kenneth. 

 

3. Valg af Dirigent: Malene 

 

4. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

5. Godkendelse af sidste referat:  Godkendt 

 

6. Næste møde: d. 2.4.2008 kl. 19.00 

 

7. Kasserer: vi er nu oppe på 535 medlemmer, og økonomien er fortsat god. 

 

8. Stambogen: Udgår på dette møde. 

 

9. PR: Maj er ved at lave en database med forskellige PR medier, samt standard presse materiale. 

Hun lægger et oplæg på forum. 

 

10. AT: AT 1.3.2008, fylder 32 sider. Ole mangler indlæg til bladet. Nyt fra DMK, publiceres i At 

og lanceres så for første gang på HP. 

 

11. Opdatering af regler for indtjekkere: mangler sidste hånd på værket. 

 

12. Afholdelse af udstilling d. 10-05-08: Privat personer har søgt om at holde en udstilling i 

maj. Dette godkendes, Kenneth er kasserer. Der sættes stor pris på initiativet. Personerne 

opfordres dog til at samarbejde med kredsene, og evt. lægge kræfter i kreds arbejdet. 
 

13. Punkter fra forum, der mangler opfølgning: 

 

-         Endelig godkendelse af indsendt særtryk ”Om at sætte marsvin sammen”.  Godkendt 

 

-         Er årets point jagter talt færdige? Laves færdige på Forum. 

 

-         Henvendelse ang. misrøgt – medlem skal have svar om, at henvende sig til Dyrenes 

Beskyttelse. Camilla sender svar, og laver oplæg til AT, omkring problematikken. 

 

-         Webmaster er kommet med et oplæg til opsætning af menuen ”info om marsvin” på HP’en. 

Mangler endelig godkendelse. Godkendt. 

 

-         Claus Füssel har opdateret sekretær vejledningen, kan denne godkendes og hvem står for at 

rette i den nuværende? Malene ser den igennem en gang mere og så skal den godkendes på Forum. 

 

-         Dorte Røper har spurgt om genoptagelse af sit dommer erhverv. Der gives dispensation, 

men opfordres fremover til ikke at springe fra og til.  

 



- Laila og Malene har lavet et oplæg til standarden på CH-Teddy, kan dette godkendes? Mangler 

endelig godkendelse. 

 

14. Mail beslutninger til ref: 

 

- Camilla har lavet et oplæg til dyre-etiske regler. Dette diskuteres endeligt på PW. 

 

- Svar til medlem ang. tidligere sag i kreds 3, er sendt. 
 

- Kreds 3 har ansøgt af afholdelse af DM. Bestyrelsen venter til fristen d. 01-03-08, med at beslutte 

hvem der afholder dette. 

 

- Laila har sendt rettelser af priser på stamtavler til AT. 

 

- Bestyrelsen har godkendt, at det norske marsvine blad må udgive sær trykket Klo klipning med 

angivelse af kilde på. 

 

- Bestyrelsen har besluttet at overføre ”Nyt fra DMK” til HP’en også, pr. 1 marts 

 

- Kreds 2 er blevet genetableret. Maj Riise er ny formand. 

 

- Camilla har opdateret dommer listen. 

 

- Maj har etableret kontakt til en foto klub ang. billeder til standarden. Bestyrelsen har bevilliget 

1000 kr. til klubben, som så hjælper med billederne. 

 

- Svar er sendt til medlem ang. klage over fejlplacering. 

 

- Bestyrelsen har sagt god for, at medlem kan lave PR for klubben. 

 

- Følgende er opdateret på HP’en: Antal dyr for antal BIS placeringer ved Børnedyr, er rettet fra 

15 til 10. Klassedeling,  hvor man MÅ dele yderligere, er rettet fra 15 til 10. Stykket om Cuy er 

rykket nederst på siden. 

 

- ”Takt og Tone på udstillinger” er flyttet fra udstillings reglementet, så det har sit eget link på 

HP’en. 

 

- Der er sendt svar til medlemmer angående de nye veteran regler gældende pr. 01.01.2008. 
 

- Der er sendt tak for ulejligheden ang. fotografering til medlem.. 

 

- Udstillings koordinatoren har fået en forespørgsel fra bestyrelsen ang. opdatering af dommer 

mapperne. 

 

15. Evt: 

 


