
Bestyrelsesmøde 8/9-08 

1. Valg af referent: Camilla 

 

2. Tilstede: Kenneth, Maria, Ole, Ove, Annette, Susanne, Camilla; Malene, Charlotte 

 

3. Valg af Dirigent: Kenneth 

 

4. Godkendelse af Dagsorden: Godkendt 

 

5. Godkendelse af sidste referat: Godkendt 

 

6. Næste møde:  25-26.okt.2008 

Charlotte stiller forslag om flg. model til afholdelse af møder: 

Der holdes bestyrelsesmøde den første tirsdag i ulige måneder og den første fredag i lige måneder. 

Diskussion herom tages på forum. 

 

7. Kasserer: Årsregnskabet gav et underskud på grund af manglende rettidig overførsel af midler 

fra stambogskontoen. Reelt underskud er ca. 34.000. Der er nu 650 medlemmer. Budgettet er klar 

til næste år. 

 

8. Stambogen: Intet nyt 

 

9. PR: Tages på forum. 

 

10. AT: Har modtaget mange billeder og artikler. 

 

11. Generalforsamling: 

Herunder Christina V. Jensens henvendelse ang. formulering af forslag. Formuleringen kan ikke 
ændres inden GF, Christina orienteres om dette, og ordlyd forklares på GF for medlemmerne. 

 

12. Formandens beretning: Alle kommer med input på forum. 

 

13. Alkohol og udstilling: Tages pr. mail. 

 

14. Preben Jensen; skal han svares og skal der info i AT? Der gøres ikke mere i sagen. 

 

15. Indtjekkervejledning: Sendes til indtjekker ansvarlig, kredsene og indtjekkerene inden DM. 

 

16. Færdiggørelse af sekretærvejledning: Charlotte retter det sidste, så denne er klar inden 

DM. 

 

17. Punkter fra forum, der mangler opfølgning: 

16.1: Svar til medlem ang. opdrætternavn. er sendt 

16.2: Ny formulering af klagevejledningen mangler godkendelse.godkendt 

16.3: Svar til Dorte ang. ansøgning om opdrætternavn er sendt 

16.4: Må Cuy komme i transit på udstillinger? ja min ophold for disse er 4 rum i duekasse. 

 



18. Mailbeslutninger til ref: 

- Der er givet dispensation til at udstille til nogle engelske dommere. 

- Et medlem har henvendt sig ang. problemer med en handel, bestyrelsen har svaret, at vi desværre 

ikke kan blande os i den private handel. 

- Vi har modtaget henvendelse fra et medlem om at vi bør ændre opsætningen af klubbens 

hjemmeside således, at alle har adgang til siden. Vi har kigget nærmere på sagen og ser ikke grund 

til at ændre på opsætningen på nuværende tidpunkt. 

- Bestyrelsen har givet lov til, at dyreinternater kan udlevere vores pasningsvejledning ved 
formidling af marsvin. 

- Dorte Hansen har henvendt sig ang. posten for opdrætternavne og bestyrelsen ønsker at Dorte 

fortsætter med dette. 

- Det er ikke nødvendigt med stambogsnumre i katalogerne. 

 

19. Evt: intet til evt. 

 


