
Bestyrelsesmøde 11/8-08 

1. Valg af referent: Camilla 

 

2. Tilstede: Kenneth, Maj, Maria, Ole, Annette, Susanne, Camilla, Ove. 

 

3. Valg af Dirigent: Ole 

 

4. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

5. Godkendelse af sidste referat:   Godkendt 

 

6. Næste møde: man. 8.9.08 MSN kl. 19.30 

 

7. Kasserer: Der er kommet 9 nye medlemmer efter d.1.7.08. Vi har 610 medlemmer i alt. Der 

er sendt 25 mails m. folder til interesserede. 43.000 på giro og 137.000 på højrente kontoen. 

 

8. Stambogen: Laila har overtaget hele stambogen. Kenneth kontakter Laila, vedr. nyheder fra 

stambog, samt kontokig. Der er pr. 25-08-2008 lavet 3383 stamtavler og der er et rådighedsbeløb 

på kontoen på 81.484,38 kr. Beløbet vil bliver overført til DMKs konto i løbet af næste uge, da 

regnskabsåret er ved at være slut.  

Der er blevet købt ny printer, da den gamle ikke kunne mere. Den gamle havde efter hvad jeg 

forstod på Kenneth holdt i 3-4 år, hvilket er flot, når den bliver brugt så meget. Pris på ny printer: 

2.324,00  

Printernedbruddet har givet lidt ekstra ventetid på stamtavler, men det er ved at være indhentet 

igen nu. 

 

9. PR: Jubilæums udstilling: Ole kontakter Slangerup Hallen. Dommere ind til videre: Melanie 

Mayer, David Oulten, Steve Davis. PR ansvarlig Kjeld stopper. Maj laver ”annonce” efter en ny PR 
ansvarlig til AT. Kenneth står for økonomi. 

 

10. AT: AT har været forsinket, grundet ferie hos trykkeriet. Dyreetiske Retnings linier, kommer 

i AT, således at medlemmer kan læse og tage stilling før afstemning til GF. 

 

11. GF:  

Opstillede kandidater er: Annette Gregersen til formandsposten, Dorte Hansen, Ann-Britt 

Jørgensen, Annie Agerskov, som menigt medlem. 

Alle forslag fra DMK kommer i næste AT: 

 

12. Kreds 4 mail. 

Kreds 4 mail diskuteres på forum, der er sendt svar på nogle spørgsmål, disse samt svar kommer i 

AT, og sendes til Kreds 4. 

 

13. Ting der mangler 

Opdaterede Særtryk. Deadline er rykket til 1 januar. 

Opdateret sekretær vejl. Mangler ganske lidt, når færdig sendes den til Christina V. Jensen, 

Dorte Hansen, samt Kredsene. 

Opdateret indtjekker vejl.  Er klar Kenneth sender rundt. 



Opdaterede regler/vedtægter på HP. Er opdaterede og på vej på HP. 

 

14. Endelig godkendelse, samt færdiggørelse af opgaver fra PW nov 2007  

 

Alle tråde på nær 2 er afklaret og låste. Der mangler:  

 

1. SE Told & skat : Klar inden GF 

2. Specialklubberne: Afklares på forum inden onsdag. 
 

15. Generelt: 

l      Fremover sendes loggen af mødet kun til referenten. 

l      Kan folk godkende svar til Camilla Krogshave. Ja svar godkendt og sendt. 

l      Svar til Johnny ang hjemmeside: Der er sendt svar til Johnny. 

 

Evt: 

Maria stiller sps. vedr oprykning: tages på forum. 

Skal dommerkommentar være en regel? tages på forum. 

 


