
Powerweekend April 09 

1.Valg af referent: Camilla  

2.Valg af dirigent: Ove  

3.Tilstede: Dorte, Annette, Ove, Kenneth, Camilla, Maj, Anni, Ole  

4.Godkendelse af dagsorden: Ja  

5.Godkendelse af sidste referat: Godkendt på forum  

 

6.Næste møde over MSN: D.6.5.2009 kl. 19.00 , og jubilæumsmøde d.3.6.2009 kl.19.00  

 

 

7.Kasserer: 565 medlemmer i klubben. Der sendes 227 AT ud, og ca. 80 på mails. Hvis der ikke 

bestilles flere stamtavler, er det mulig at medlemskontingentet skal hæves. Giro kontoen står der 

57.000 på og der står 190.500 på højrente kontoen. Det fungerer ud, AT kommer ud, bortset fra 

at postvæsenet ikke returnerer ved adresse ændring, på trods af at det står på bladet. Vi har 

budgetteret med et overskud på 71.000, men lige nu er overskuddet på 69.000, det på trods af 

indkøb af PC plus programmer, det overvejes at indkøbe en ny PC til og harddisk 

stambogskontoret. Kenneth fortæller at alt skal samles under et konto nummer, har talt med 

Danske Bank, alle konti (PR, Stambog, girobank og højrente) skal samles under samme 

konstruerede nummer som er: 8009878948. Således at formand og kasserer begge har adgang til 

både konto og homebanking. Kenneth skriver nogle konto nummer  
 

8.Stambog, hvad gør vi med stambogskasserer posten: Vi beslutter at sende Laila et anbefalet brev, 

som ligger hos hende når hun er returneret fra ferie, hvor vi igen beder hende overdrage 

stambogen. Der er flere ting der ikke er overholdt: (ved publicering af championater, mangler der 

dommere i AT). Medlemmer uden opdrætter navn, må ikke have dobbelt navne på stamtavler, 

dette er sket. At der er lavet stamtavler på dyr, med opdrætter navn, hvor opdrætternavnet ikke 

er godkendt. Der er ikke sendt back-up i form af en CD, af stambogen til DMK. Der er lavet 

stamtavler, hvor marsvinets navn ender på star, på trods af at star er et beskyttet navn. Generelt 

overholder stambogs ansvarlig ikke de retningslinjer der er aftalt. Der læses ikke 1-2 gange om 

ugen som aftalt, telefonen bliver ikke taget, der responderer ikke på henvendelser fra bestyrelsen, 

eller medlemmerne. Der deltages ikke i MSN møder, trods invitation. På grund af 

samarbejdsvanskeligheder med stambogen, er kasserer udnævnt, som midlertidig stambogs 

ansvarlig, dette gælder også økonomien. Der er sendt anbefalet til Laila d. 2.5.2009, samtidig med 

e-mail til både privat og stambogs mailen.  

 

9.AT: AT til Maj er ved at være færdigt, Ole vil gøre noget ekstra ud af juni bladet. Bestyrelsen vil 

opfordre Mette L R. til at skrive artikel omkring ”misbrug” af Ivermectin holdige produkter og 

baytril. Ole mangler altid materiale til AT. Ny ide: Månedens race! Junior reporter, meddelelse i 

AT omkring at vi mangler materiale fra medlemmerne. Stafet kun for juniorer. Maj vil spørge 

Mette H, om hun vil lave noget til Junior siderne. Der skal findes en ny til kæledyrs siderne. Skal 

der søges en ny til junior siderne, Camilla Lundemo skal kontaktes. Redaktør skal have fra 

bestyrelsen den 15 i måneden .  

 

 

10.PR: Maj har haft mange problemer med printeren. Der skal købes en ny. Maj meddeler at alt 

der sendes fra PR, sendes pr. post eller mail. Der tages IKKE noget med på udstillinger. Der er 



DMK medlemmer i dyrenes beskyttelses blad. Maj vil gerne have opdateret PR delen på DMKs 

hjemme side, og har ideer til nye ting på siden. Blandt andet at der ligger billeder til journalister til 

brug i artikler. I forbindelse med jubilæumsudstillingen, vil Maj kontakte DB om de vil sætte fokus 

på marsvin. Maj vil lave plakater til jubilæumsudstillingen, som folk kan printe ud og sætte op rundt 

omkring, sammen med ”rigtige” plakater til at hænge op. Dorte vil gerne have lov til at kredsene 

kan printe info arket ”kan du lide marsvin”, eller at den kan ligge på HP, så det kan afleveres til 

dyrehandlere, eller medlemmerne som sælger dyr, kan give marsvinekøbere den med. Det 

diskuteres om ikke medlemmer skal kunne købe ting fra PR, dette godkendes mod at ikke 
medlemmer betaler forud, og at prisen for ikke medlemmer er højere, ligesom i andre foreninger. 

Kredsene bestemmer selv hvilken pris de vil tage for info bogen, når disse sælges på udstillinger.  

 

11.Standarden: Maj fortæller om og viser de ideer hun har til vores nye standard. Maj er godt på 

vej, men har brug for hjælp fra Kenneth og dommer udvalget. Maj inviterer dem til at komme d.17. 

maj og 3. Maj. Det diskuteres om det er billigst at købe en professionel printer til PR, som kan 

bruges efterfølgende, eller få den trykt hos Mikroforma. Der stemmes for at Maj køber printer.  

 

 

12.Arbejdsplan til Maj udstillingen: Arbejdsplanen lægges på forum. Indbydelse sendes til 

webmaster, så den kan lægges på HP. Der afholdes børnedyrs overrækkelse inden GF.  

 

13.Arbejdsplan til jubilæums udstilling: Arbejdsplanen lægges på forum. Indbydelse skal i AT Ole. Vi 

efterlyser minimum 3 stærke mænd i AT til at læsse burer i kirke Syv, de skal være der kl. 15.30. 

Bestyrelses medlemmer skal være kl.17.00 i hallen. Eller et flyttefirma, som på og aflæsser i Kirke 

Syv. Jane henter dommere, hvis hun kan. Der holdes børnedyrs overrækkelse inden GF. 

Udstillingen holder pause under overrækkelse. Standard præsenteres på GF, og sælges herefter i 

Kendor Shoppen. Efter udstilling sælges standarden herefter via PR hjemmeside.  

 

13.a Jubilæums bog: Der sidder 3 og skriver noget til bogen, bl.a. opstart af klubben, og hvordan 

var det den gang! Dette sendes til Maj. AT nr. 1 skal i som genoptryk. Liste over Champions skal i 

skal i Ole. Hvem ”sætter den op”? Nete spørges. Bogen skal se ud som det første AT, dog i A4 

format. Indlæg fra de 4 formænd, samt forord fra hoved bestyrelsen. Statistik over antal dyr. 

Billeder. Tilbage blik fra Annette formand. Årets marsvine ejere tilbage fra starten i 1998, samt om 

stifter Mette Stanius.  

 

14.Jubilæums arrangement af gamle DMK medlemmer: Ja det må de gerne!  

 

15.GF og hvem der genopstiller pt. genopstiller disse ikke:  

Ove, Camilla, Lea, Ole, Kenneth. Ove opstiller som Næstformand. Der stilles forslag om at 
bestyrelsen skæres ned fra 9 til 7 medlemmer.  

 

16.Kreds 2: Der skal laves en vedtægts ændring, hvis Kreds 2 ikke genetableres, stilles der forslag 

om at Kreds 1 og 2 slås sammen som en stor kreds med nyt navn. Der skal laves et indlæg til AT, 

hvor bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at genetablere Kreds 2.  

 

17.Uddannelse af sekretær/bærer og indtjekker i de forskellige kredse: Der stilles forslag om at 

bede Christina V J finde en som kan stå for sekretær uddannelse i Jylland, personen skal godkendes 

af bestyrelsen. I samme moment kontakter vi hende angående bærere. Christina skal ligeledes 

bedes om sæt retningslinjer. Maria fortsætter som indtjekker ansvarlig. Dorte vil gerne opdateres 



mere omkring hvem der uddannes, så hun bl.a. kan sende de forskellige vejledninger til folk. Der 

stilles forslag om at der laves et kort, hvor føllet får et antal underskrifter fra den de sidder føl hos. 

Der skal laves et sæt retnings linjer for det at være føl, Bl.a.: Føllet skal sidde et fuldt indtjek, føllet 

skal sidde hver gang på udstillinger, og ikke bare springe over et par gange. Dato på for hvornår 

man har bestået den teoretiske prøve.  

 

 

18.Forum: Læs den vejledning for bestyrelses medlemmer der ligger under opslag. Dem som er 
ansvarlige for en kategori, er ansvarlige for at sende svar, når der er 5 godkendelser. ALLE skal 

logge på forum mandag og torsdag, som det er aftalt. Der skal som minimum deltages med et 

”læst”, hvis man ikke har noget at sige. Folk opfordres til at komme med udkast til svar, så vi 

kommer i gang, så kan det eventuelt rettes efterfølgende. Det overvejes om observations posten 

skal have begrænset adgang til forum, således at et kun omfatter den post de er ansvarlige for – 

dette ud fra et ønske fra observanterne. I haste sager skal folk logge mere på end de 2 gange. De 

nye regler for observations posterne ændres i regler og vedtægter.  

 

19.Sekretær vejledning: på forum og så have ført de rettelser ind som Claus har lavet.  

 

20.Særtryk. Info ark: Nogen fra videns bank, og nogen fra fagfolk, fremover. Hvad med de gamle 

infoark? Husk at skrive det er på eget ansvar hvis det er fra vidensbanken. Forfattere skal 

kontaktes, ang. de gamle ark. Mette og Maria skal kontaktes vedr. fag ark.  

 

21.Rettet indtjekker vejledning fra Maria ? hører sammen med punkt 17.  

22.Burløse og med bure, priser: Vi kan ikke bestemme priserne, det er op til kredsene.  

Opfodre kredsene til at tænke over hvilke dommere de bestiller til udstillingerne, at det ikke er de 

samme dommere 2 udstillinger i træk, her tænkes på kæledyrs dommere. Vi opfordrer kredsene til 

1-2 uger før udstillingerne eller når dommerne er bestilt , kontakte udstillingskoordinatoren, så 

hun ved hvem der dømmer . Til ”Nyt til kredsene”. 14 dage efter en udstilling skal 

udstilingskoordinatoren have liste over hvem der har været sekretær ,bærer og indtjekker . 

Kredsene skal også huske at skrive sidste tilmeldings frist på udstillingerne, når de sender til 

udstillings koordinator så det ikke kun er selve datoen.  

 

23.IT nørd og aflønning generelt./ webmaster : Pernille vil gerne trække sig, og vi har fået en 

henvendelse fra en IT nørd, som gerne vil stå for at lave og opdatere HP en gang ugentligt hvis der 

er behov for det. Webmaster PC overdrages til AT redaktør .  

Intern Pernille skriver opsigelse til bestyrelsen og sender USB til Ove, der er så fundet ny person 

til at stå for HP.  

24.Retningslinier for webmaster: opdatatere HP generelt, med en uges varsel, hastesager max. 48 
timer, der bliver en IT ansvarlig i hovedbestyrelsen, som varetager kontakten til webmaster. der er 

omkring 10-12 opdateringer om året og det resterende vil være hastesager. Den IT ansvarlige 

ansættes på prøve i et år.  

25.Retningslinier for regnskabskontrollant: der ligger nogle juridiske regler for hvad der skal 

afleveres til et regnskab. Ole undersøger det på forum  

 

26.Alkohol politik: Der skal ændres i udstillingsreglerne punkt 28: Ændringen bliver skrevet på 

forum, og herefter i AT. Der skal tilføjes i indbydelsen til jubilæum at egen alkohol må efter 

Slangerup Hallens krav ikke medbringes.  

 



 

27.Sommerferie: Fra 29.06.09 til 31.7.09 juleferie fra 18. dec 09 til 3. januar 10, begge incl.  

28.EVT.  

Indslag til jubi under festen , Maj kontakter Møgmakronerne om de vil lave indslag,  

 

Bestyrelsen 19 april 09  

 


