
Bestyrelsesmøde 7/1-09 

1.   Valg af referent 

Annbritt er valgt 

  

2.   Tilstede 

Camilla, Ove, Anni, Ole, Dorte, Kenneth, Annbritt, Lea 

  

3.   Valg a dirigent 

Camilla er valgt 

  

4.   Godkendelse af sidste referat 

Godkendt 

  

5.   Næste møde 

D. 4 Februar er valgt 

  

6.   Kasserer 

      377 medlemmer, 19 mangler som har betalt fra 2-1 til i dag. 

      Sluttede på 692 i 2008. 

      Har 190 548 på højrente konto, 58 900 på alm. girokonto. 

      Der er endnu ikke styr på regnskabet fra PR i tidligere år. Vi afventer stadig til det hele er 

gjort op. 

  

7.   Stambog 

Stambogsansvarlig ikke til stede, og intet er modtaget. Der tages kontakt til stambogansvarlig. 

  

8.   PR. 

PR ansvarlig ikke til stede, og intet er modtaget. 

  



9.   AT 

Der gives ikke denne gang dispensation fra sidste afleveringsfrist d. 10 

  

10. Jubilæumsudstillingen: Hal og dommer 

Hallen er booket, men der mangler svar fra cafeteriet. 

Dorte og Kenneth spørger i Sverige, om der er nogle svenske dommere, der vil dømme. 

Ellers spørges Kate i Marts. 

  

11. Årets marsvineejer 

Guldmanns er valgt 

  

12. Forum 

Der logges på mandag og torsdag så vidt muligt. Det er ikke nok at læse, der skal også 

svares. 

  

13. PW hvor 

Sommerhus fundet på Fyn 

  

14. Bidrag til nyt fra DMK 

Når en tråd afsluttes, lægges den også i Nyt fra DMK, hvis den hører til der 

  

15. Kreds 4 mails 

Mail til Maria og Kreds 4 angående indtjekkere godkendt. 

Nyt fra DMK sendes til kredsene når det sendes til AT 

Annette sætter brev på forum til godkendelse ang. tjek af campingvogne 

Ang. hvem der er ansvarlig for hvad, tages på forum. 



4 ugers tilmeldingsfrist er en retningslinie, ikke en regel, men skal så vidt muligt lægges efter 

en overstået udstilling. 

Spørgsmål ang. PR tages på forum 

  

16. Dommerudvalget 

Anne og Jane skal videre med praktisk prøve. 

  

17. Evt. 

Der laves en skrivelse til AT ang. indsamling af materiale til AT 

 


