
Power Weekend 27-28/4-08 

1. Valg af referent: Camilla 

 

2. Tilstede: Janne, Kenneth, Malene, Ove, Ole, Laila, Maria, Camilla, Charlotte (kun Lørdag)  

Fraværende: Annette, Susanne, Maj. 

 

3. Valg af Dirigent: Maria 

 

4. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

5. Godkendelse af sidste referat: Godkendt  

 

6. Næste møde: 16.5.08 kl. 19.00 på MSN, næste PW 25-26.1008 

 

7. Kasserer: Kenneth går af som kasserer på næste GF. Status medlems antal er 575 stk. 

Udstillingen i Dragør gav DMK et overskud på 2200,- NM kostede 71.000 tallet kan bruges til at 

budgettere større arrangementer fremover. De forskellige konti indeholder følgende: Høj rente 

konto kr. 130.000. Alm. konto 68.000. Der overvejes konto skift, for bedre at kunne udnytte 

renterne. Færre vælger e-mail version af AT, efter det er blevet i farver. Hvis man betaler for papir 

version af AT, kan man hvis dette ønskes også få elektronisk version. 

 

8. Stambogen: 

Der er ind til nu lavet  1600 stamtavler og der står 65.000 på stambogs kontoen. 

8.1: Klarhed over SCH/NCH titler. Der har været nogle henvendelser ang. disse titler.  

Bestyrelsen udfærdiger et svar til spørgerene, som ligeledes publiseres i AT (under Nyt fra DMK) 

samt på HP. Laila udfærdiger et svar til Svenskerne. 

8.2: Skal opdrætterfolderens funktion udvides til at inddrage alle der får lavet stamtavler? 

Fremover vil: 

Nye medlemmer få tilsendt regler /vedtægter for klubben, uddrag af udstillings reglement. 

Ansøgere om opdrætter navn vil få tilsendt regler /vedtægter for klubben, uddrag af udstillings 

reglement og Opdrætter folderen. 

Stamtavle ansøgningen skal opdateres. Laila 

8.3: Skal der et evt. gebyr på, ved genoptagelse af opdrætternavn ved genindmeldelse?  

Bestyrelsen stemmer nej. Svar sendes til opdrætternavn ansvarlig Dorte H. 

8.4: Klager over stambogskontoret, svarfrister mm. 

Da punktet er et klage punkt, lægges det under klager på forum. Ansvarlige sender svar til de 3 

medlemmer. Laila laver en artikkel til AT om Stambogs funktionen. 

8.5: Administration af Stambog: 

Laila overtager de økonomiske ansvar for stambogen og opdrætter navne. Med start d.d. der er en 

prøve tid frem til 31.8.2008. Programmet Summa Summarum skal benyttes, og der vil være 



overførsel af et beløb til hoved kontoen hver 3 måned. 

 

9. PR:  

Keld har bedt om et beløb til indkøb af bl.a. prøve str. t-shirts til boden, samt forskellige tryk 

fonte. Keld vender tilbage med et beløb og DMK vil støtte dette. 

9.1: PR-beløb til kredsene. Dette skal udybes/ændres i formuleringen. Desuden skal vi have 

klarhed over, hvordan beløbet skal administreres. 

De PR ansvarlige laver et oplæg til krav og evaluering. Der oprettes en tråd på Forum, og 

information sendes til kredsene. 

 

AT: 

AT er i denne måned forsinket, Der skal laves en meddelelse på HP herom. Der er ingen nye 

annoncører til AT. De nuværende annoncer løber året ud, der betales kun for resten af året. 

Fremover løber en annonce et kalender år, og fornys pr. 1.1. 

Alle i bestyrelsen laver en historie om deres første Marsvin, for at få gang i Temaer til AT. deadline 

er 10.7.08. Tråd på forum anvendes til ideer til Temaer. 

 

11. Bestyrelsen: 

11.1: Samarbejde mellem bestyrelsesmedlemmerne. Arbejdsfordeling og indsats på og udenfor 

forum. Alle Plenum diskussion om emnet. Det besluttes at fastsætte en tidsfrist for svar mulighed. 

Fremover er der 1 uges diskussion og 1 uges til at stemme/afgøre. Ved haste sager, som f.eks. 

misrøgt, bruges bestyrelses mailen. Medlemmerne af bestyrelsen skal melde ud hvis de er 

forhindret i at deltage. 

11.2: Arbejdsgangen på forum skal være mere ensrettet. 

Charlotte har lavet et oplæg til arbejdsgange på forum, for de kategori ansvarlige. Nyt fra DMK 

bruges til tråde, Nyhedsbreve til AT skal kun indeholde det færdige nyhedsbrev. Opsamlings 

kategorien, skal indeholde en kort besked til eks. referatet. Hvis en beslutning skal videre til AT 

eller HP skal den ansvarlige sende dette direkte. Oplægget bliver lagt under opslag, så alle har 

adgang til det. 

11.4: Skal der vælges en ekstra administrator til forum?  

Ole er valgt som Co admin. 

11.5: DMK’s ting i kreds 1’s lokaler i Gørløse. Hvad skal der ske med dem?  

DMK har betalt husleje frem til september. DMK henvender sig til Kreds 1 ang. resten af DMK 

ting i Gørløse. 

 

12. Kredsene: 

12.1: At sidde i kredsbestyrelse og hovedbestyrelse samtidig, samt flere familiemedlemmer i 

samme bestyrelse.  

Udgår 

12.2: Kredsenes fremtid, set i lyset af kreds 2’s snarlige nedlæggelse. 

Kredsens status kan ikke ændres før om 2 år, hvis medlemmerne skulle ønske at lægge Kreds 2 ind 

under Kreds 1. DMK laver et indlæg til AT, således at Kreds 2 medlemmer ikke føler at de står 



alene. 

 

13. Vedtægter/regler: 

13.1: Opdatering af diverse regler, samt at få gjort dem mere overskuelige.  

Laila overtager kategorien på forum. 

13.2: Alle udstillingsregler bør kun træde i kraft en gang årligt (1. jan) og ikke ”hen af vejen” som 

nu, samt en evt. prøvetid for udstillingsregler.  

Dette vedtages. Udgangspunkt til administration af dette bliver Charlottes oplæg. Der oprettes en 

ny kategori på forum under regler/vedtægter med navnet ”ændringer pr. 1.1” 

13.3: Regler for interesseklubber og specialklubber m.m. Janne laver et oplæg til interesse klub. 

 

14. Udstillingsreglement: 

14.1: Opdeling af klasserne på udstillinger. Kenneth  

Herunder: Debat om evt. ændring af den nuværende gruppe ”kombinationsracer” og deres BIG, 

samt evt. deling af langhår a’la i Sverige. Indtil videre ingen deling. Fortsætter som nu. 

14.2: SK titler - BOY titler mm.  

Kæle og børnedyr beholder deres SK titler. 

SK titel for veteraner, hvis der er 5 forskellige udstillede på et år, før den uddeles, ellers en BIS 

senior placering. 

BIR uddeles hvis der er 5 forskellige dyr udstillet på et år, eller hvis dyret har fået BIS placering. 

BD – op til 5 

KD op til 5 

Bliver ført på for 07 og 08. 

Malene ligger det på HP under SK. 

14.3: Regler for opdelingen i ustandardiserede racer.  

Racerne deles, er meldt ud til kredsene. 

14.4: Forslag om opdrættergrupper i ustandardiserede klasser. 

Bliver vedtaget pr. 1.1 09. 

15. Dommerudvalg: 

Overholdes regler ikke, fratages dommer erhverv, og dommer uddannelse skal genansøges. 

15.1: Regler for dispensation til dommere, hvis der går for lang tid mellem bedømmelserne. 

Regler ved ansøgning om dispensation: 

Hvis en dommer ikke har dømt indenfor 18 mdr. kan denne søge dispensation, om at fortsætte, 

som dommer, i op til 3 mdr. efter de 18 mdr, dispensation kan søges en gang. Hvis der søges 

dispensation, skal 25 dyr bedømmes tilfredsstillende ved en dommer prøve. Ansøgning om 

dispensation, sendes til dommer udvalget. 

Kravet til at beholde sit dommer erhverv er at: 

Dommeren skal dømme 1 gang – herunder på special udstillinger og i udlandet.  Udstille 5 gange. 

Hver ekstra bedømmelse erstatter en udstilling 1:1.  eks. 2 bedømmelser og 4 udstillinger 

Dommere der overholder disse krav tildeles gratis medlemskab i DMK med løbende kalender år. 

15.2: Revurdering af regler for dommere m.h.t. bedømmelse af antal dyr og BIS-finaler. 



Fremover er reglerne: 

Dommeren skal have været aktiv i et år, som dommer. 

Have siddet sekretær i racedyrs klasser man ikke har erfaring med – det er op til aspiranten at 

informere dommer ansvarlig om hvornår og ved hvilke klasser man har siddet sekretær ved. 

Have dømt BIS finaler (inkl. delte finaler) alle klasser indenfor BD/KD min 3 gange på 3 forskellige 

udstillinger. 

Evner vurderes løbende af den/de dommer ansvarlige 

15.3: Strukturering af dommeruddannere. Hvem uddanner hvem?  

Kan løses ved at prioritere uddannelse af racedyrs dommere, og på sigt overdrage ansvaret for 

kæledyrs dommer uddannelsen. 

16. Den nye standard: 

16.1: Oplæg til den nye standard er klar. 

Kenneth gennemgår standarden. Standarden lægges på forum under opslag, så bestyrelsen kan 

gennemlæse og tilføje. Racer der pilles ud skal noteres, til fremtiden. 

16.2: Skal opdrættere medinddrages ved nye standarder og i forbindelse med korrektioner af de 

gamle.  

Opdrættere af nye racer, skal gennem AT opfordres tilat lave udkast til standard. 

16.3: Diskvalifikationsregler i den nye standard, skal disse bestå?  

Laila laver oplæg til diskvalificering muligheder i starten af maj. 

16.4: Skal der laves en eventuel opsamlingsklasse til racer, der udgår af standarden?  

se punkt 16.1 

17. Klagesager: 

17.1: Dead-line for klagesager.  

Den eksisterende klagevejledning skal gennemgås. Bl.a. forældelses frist for klager. Der skal laves 

retningslinjer for besøg ved sager om misrøgt – alle besøg skal anmeldes, hvis opdrætteren ikke er 

tilfreds med beslutning, kan den sættes som punkt på GF.  Anke regler? 

17.2: Disciplinærudvalg.  

Ove og Charlotte er boldholdere på et oplæg, som lægges på forum. 

18. DMK’s 25 års jubilæum 2009: 

18.1: Jubilæums udstilling juni 2009. 

Der oprettes en tråd på forum, som alle skal bruge til ideer. 

Brug erfaringer fra sidst. 

Flyt GF fra september til 26-27.6 2009 (vedtægts ændring skal på GF) 

18.2: 25 års Jubilæumsbog.  

Arbejds gruppe: Maria, Laila, Malene 

19. Dyreetiske Retningslinier. 

Camilla har lavet et udkast, som bliver gennemgået på PW. Alle tilfører rettelser. rettet version 

lægges på forum, til sidste godkendelse. 14 dages deadline for endelig godkendelse. 



20. Skinnybærer/bærer orientering.  

Udarbejdelse af pasnings vejledning 

Artikel i At ang Skinny – Maria 

Info ark sammen med stamtavler 

info til dyrlæger og dyrehandlere 

Mulig skinnybærer tilføjes stamtavler 

21. HP/Webmaster: 

Der kommer stadig henvendelser fra opdrættere som ikke er på HP, trods information gange 2 i 

AT, og i opdrætter folder. 

Webmaster skal aflastes, hvorfor web master mail, videre dirigeres til DMK. 

Der bevilliges ny front page software til web master. 

DMK vil gerne beklage overfor web master at der i referat nogen gange står mangler opfølgning på 

HP, dette skyldes ikke web master, men at DMK ikke har fået sendt tingene til web master. 

Ikke alle får bestyrelses mailen 

HUSK point jagter. 

22. Mailbeslutninger til ref: 

Der er ikke tilføjet noget til dette punkt siden sidste møde. 

 

23: Evt. 

PW næste gang, fordeling af opgaver, mad, sted o.s.v i god tid. 

Udstillings kalender. Kredsene skal være bedre til at fastsætte udstillings datoer frem i tiden. 

Særtryk rykkes til august 

vedtægter skal gøres printbar (afventer ny FP version til web master) 

Valg af kasserer, stambog (tillids poster) hvor længe kan dette vælges for? 

Malene søger hjælp til det sidste med særtryk om pels pleje på forum. 

Redaktør Ole, spørger om han må lave artikel om ”svære emner” til AT uden bestyrelsens 

godkendelse – Ole sender til bestyrelsen først. 

Malene må godt bruge egne billeder i særtryk. 

 


