
Messengermøde 3/6-09 

1. Valg af referant 

Annbritt er valgt 

2. Tilstede/udeblevende 

Annette, Ove, Anni, Annbritt, Maj, Dorte, Kenneth, Ole, Lea tilstede 

Camilla udeblevet 

3. Valg af dirigent 

Ove er valgt 

4. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

5. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt 

6. Stambog 

Kun mus er modtaget, Kenneth prøver at lægge det over på ekstern harddisk, ny bærbar til 

stambogen er bestilt. 

Dd ca. 55 mails med stamtavler, Dorte går i gang så snart det virker, Anni hjælper. 

7. Ny stambogskasserer 

Der søges om ny stambogskasserer i AT i August 

8. Kasserer 

Der blev tjent 9100,- i madboden i Varde. 
Kenneth har betalt regninger for 16.000,- 

Der ligger ca. 10.000,- og venter, samt der kommer en regning for hallen. 

Der er 56.000,- på kontoen, 190700,- på højrente kontoen. 

9. PR 

Maj har skrevet pressemeddelelse som bliver sendt til medierne. 

Maj tager kontakt til Dyrenes Beskyttelse, om de vil lave en artikel om klubben på udstillingen. 

Hun forsøger at få præsidenten for DB til at komme og åbne udstillingen. 

Tv Lorry kommer måske. 

Camilla Sir Toby har skaffet en del små sponsorer. Dorte kontakter de store sponsorer. 



Jubilæumsbogen bliver trykt 19. Juni, 100 stk. Standarden er der blevet købt ind til 175 stk. 

Pia laver dekorationer, der købes rødt velour til bordene, der må bruges 1000,- på stof og 

dekorationer, Kenneth har DMK flag. 

Der er bestilt materiale til standarden. 

10. AT 

AT skal trykkes inden ferien for at være klar til August. Ole ringer til trykkeriet for at høre, 

hvornår han senest skal have det. 

11. Jubi udstillingen 

Der tilføjes arbejdsopgaver på forum. 

Hvis ikke folk stiller op til bestyrelsen på gf dagen, bliver der ikke noget DMK. 

12. PR økonomi 

PR konto tages på forum. 

Kostbeløb tages på forum. 

13. Webmaster 

Ny webmaster er Tony Hoffmann. 

Ove har fået koderne til HP af Pernille. 

Annette står for at sende til webber. 

14. Næste PW 

Enten sidste weekend i August eller første weekend i September. 

Kenneth kan få sommerhus på Als sidste weekend i August. 

Tages på forum. 

15. Kassererposten 

Kun Kenneth har ansøgt, så han bliver ny kasserer. 

16. Evt 

Steffens mail – svarudkast på forum 

Husk at tjekke forum 2 gange om ugen 

 


