
Bestyrelsesmøde 16/5-08 

1. Valg af referent: Camilla 

 

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

 

3. Valg af Dirigent: Camilla 

 

4. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

5. Godkendelse af sidste referat: Godkendt  

6. Næste møde: onsdag d.18.6.08 kl.19.00 

 

7. Kasserer: ikke tilstede 

 

8. Stambogen:Der er lavet 1800 stamtavler. Laila modtager stadig haste mails. Annette og Laila 

ordner papirer til overtagelse af konto for stambog. Disse underskrives d.24.5.08 i Fredericia. 

 

9. PR: Landsdækkende PR arrangement i Maxi Zoo. på opfordring af kreds 4. Kredsene laver 
arrangementet. 

 

10. AT: Udkom for sent sidste måned, derfor ny deadline til medlemmer, som er 15 maj. til ind 

sending af materiale. Der kommer indlæg ang. Skinny (adresser) , samt indbydelse til udstilling i 

specialklubberne. Temaerne er i gang – mit første marsvin. Nyt tema for september. Henvendelse 

fra medlem ang særtryk om at sætte marsvin sammen. De nye særtryk, sættes i AT løbende som 

de bliver opdateret. Et junior medlem har lavet en tegne serie til AT.  

11. Opfølgning fra PW:  

Nedenstående er udddrag af referat fra PW: 

- 8.1: Klarhed over SCH/NCH titler. Der har været nogle henvendelser ang. disse titler. 
Laila udfærdiger et svar til spørgerne, som ligeledes publiceres i AT (under Nyt fra DMK) samt på 

HP. Laila udfærdiger et svar til Svenskerne.  

- 8.4: Klager over stambogskontoret, svarfrister mm. 

Da punktet er et klage punkt, lægges det under klager på forum. Laila laver en artikel til AT om 

Stambogs funktionen. Der er lavet svar til medlemmerne der klager, disse skal godkendes på 

forum. 

- 9.1: PR-beløb til kredsene. Dette skal uddybes/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. Janne og Ole 

laver oplæg.  

- 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. Kreds 1 sørger for at rydde op og afhænde DMK ting.  



- 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. Annette og Susanne laver et oplæg til brev til kreds 2 medlemmerne.  

- 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 er vedtaget. Udgangspunkt til administration af dette bliver Charlottes oplæg. Der oprettes 

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

oprettet. Laila er boldholder på at få samlet alle de nye regler, alle hjælper til. 

- 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 specialudstillinger og i udlandet. 

Udstiller 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. 

Ovenstående er sendt til AT, kommer i juni blad, og herefter på HP. 

- 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 racedyrsklasser 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. 

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

forskellige udstillinger. 

Evner vurderes løbende af den/de dommer ansvarlige.  

Ovenstående er sendt til AT, kommer i juni blad, og herefter på HP.  

- 18.1: Jubilæums udstilling juni 2009. 

Der er oprettet en tråd på forum, som alle skal bruge til ideer. Brug erfaringer fra sidst.  

12. Udstillinger i DMK’s navn:  

Henvendelse fra medlem ang. rygter mellem Dragør udstillings teamet og Kreds 1. Der laves svar 

til medlem. fremtid for denne slags udstillinger diskuteres på forum. 

13. Hjælp til championater: Annette er boldholder, svar skal godkendes mandag på forum. 

14. Nyt fra DMK: Er klar til AT Juni. 

 

15. Mailbeslutninger til ref: 

- Lina Kugge har spurgt om hvorvidt man skal tilføje hvilke mennesker der på en udstilling 

udstiller de dyr man har med i sin opdrættergruppe. Vi har svaret at det ikke er et krav, men en 



god hjælp for katalog skriveren og at vi vil opdatere udstillingsblanketten så det i fremtiden 

fremgår at man skal skrive hvem der udstiller dyrene i de enkelte klasser.  

- Tilmeldingsblanketterne er blevet opdateret, for at undgå misforståelser ved tilmelding af 

opdrættergrupper. 

- Bestyrelsen har haft et indlæg i AT omkring forebyggelse af spredning af sygdom. 

- Der blev efterlyst en ekstra co-adm på forum således at der er en der kan tage over hvis Laila 

ikke genopstiller eller ikke bliver genvalgt. Ole er valgt på PW april 2008 - han er på valg 

modsatte år. 
- Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om eventuel misrøgt. Da pågældende person ikke er 

medlem af DMK, har vi henvist anmelderen til Dyrenes Beskyttelse. 

- Annbritt Jørgensen har lavet en beskrivelse af kravene for at indføre dyr til Norge. Oplægget er 

godkendt og har været i AT. 

- Maj Riise har meldt ud at hun fortsætter til GF i bestyrelsen som suppleant, men at det primært 

bliver med fokus på PR og billeder til den nye standard. 

- Bestyrelsen har modtaget en henvendelse ang. en tidligere sag i DMK, men vil ikke gøre 

yderligere i sagen, da denne anses som afsluttet. 

- Claus Füssel har lavet et forslag til op/nedrykning af forskellige racer. Bestyrelsen takker Claus 

for oplægget, som vil indgå i udarbejdelsen af den nye standard. 

16. Evt: 

PW 2007 afsluttes deadline mandag på forum. 

Lene Colding dommer uddannelse. deadline. 

Dyreetiske regler. Alle læser og godkender senest mandag. 

Janne modtager stadig ikke bestyrelses mailen. 

Alle hjælper til med at samle ind til dagsordenen, da Charlotte er på barsel 

Alle hjælper men generelt kategorien, da Maria er på ferie. 

 


