
Powerweekend 5-6/09-2009 

  

1. Referent : Pia 

2. Ordstyrer : Ove 

3. Til stede : Ove, Dorte H.,Loa, AnnBritt,Steffen,Kenneth, Anni og Pia 

 Afbud fra: Dorthe R., Cathrine, Annette og Ole. 

4. Godkendelse af sidste referat: Dette er p.t. ikke færdigt 

5. Næste møde på Messenger : Onsdag d. 30.09.2009 kl. 19.00 

6. Kassererens beretning : 

DM :  

Vi har brugt mange penge i forbindelse med afholdelse af DM. En dyr jubilæumsudstilling. 

Udstillingsregnskab for DM lægges på forum. 

Bestyrelsen beslutter ,at DMK  ikke afholder udstillinger før NM 2011 . 

Dette lægges i  kredsenes regi. 

Hvordan sparer vi så ?Vi prøver at begrænse udgifter til andet end den ”daglige drift” 

(eks. Kørsel, Powerweekend, tryk af AT m.m.) 

Portoen er steget igen pr. 01.08.2009, hvilket bevirker at vi får en merudgift 

på 3500 kr. / år for at sende AT ud til medlemmerne. 
 Kontingentstigning :har været på tale før. 

Kassererens forslag er , at hæve kontingentet for de medlemmer, som modtager AT pr. 

post . Uændret hvis man modtager AT pr. mail. 

P.T. sendes 240  stk. AT ud pr. gang. 

En. evt. stigning skal godkendes på generalforsamlingen og kan evt. træde i kraft 1.januar 

2011. 

Foreslået stigning : junior : 180 kr., senior : 275 kr. og familie : 360 kr. om året. 

7. PR : 

Økonomi: Der er indkøbt en Dell Printer til 15.000 kr. og materialer til den nye standard 

for 20.000 kr. 

Status er ,at der er solgt 46 standarder og 49 jubilæumsbøger. 

Der har været mange ekstraudgifter i PR-afdelingen. 

PR-ansvarlig : Der enighed i bestyrelsen om, at afsætte Maj Riise som pr-ansvarlig. 

1 medlem af bestyrelsen har  erklæret sig inhabil. 

Der skal findes en ny PR-ansvarlig. 

Kassereren er ,som nu ,100% ansvarlig for PR-budgettet. 

Rent praktisk : 

Fru Dell( printeren ) skal stå hos Anni. 

PR- Materialet  skal fremover lægges ned på USB-nøgler i 2 sæt. 

Det ene sæt opbevares hos PR-ansvarlig. Det andet hos formanden for DMK. 

Der er d.d. indkøbt 7 USB nøgler a 16 GB. 

Tingene ( 12 flyttekasser skal hentes hos Maj). 

Fremtidens PR: 



-  Anni trykker og sender PR-materialet. Hun har også PR-mailen. 

-  Før fremtidige store udstillinger nedsættes et PR-udvalg, 1 år før 

udstillingen. 

-  Standarden : opdateres af dommerudvalget 

-  Hjemmesiden: der skal være et lille foto og en kort beskrivelse til hver vare. 

Der udarbejdes et forslag til PR-siden , dette sendes til Webmaster. 

Pia tager fotos af materialet. 

 
Svar til Maj : tråd startes op i dag og der skal godkendes mandag. Maj skal 

have svaret i næste uge. 

8. Stambogskontoret :  

Kenneth : Der er p.t. 14 dages leveringstid på stamtavler. Der er lavet 2900 stamtavler på 3 

mdr. 

Der står p.t. 32.000 kr. på stambogskontoen. 

Der er endnu  nogle ting ,der skal samles op på. Blandt andet skal der sendes 

besked om ca.100 championater til AT. 

Hver 3.måned overføres der penge til hovedkontoen. 

9. AT  

Der lægges op til ,at AT skal tilgå Dorte og Kenneth senest d. 28 i måneden. 

Forslag : AT skal senest udkomme d.5. I måneden. 

Indsigelser skal være bestyrelen i hænde senest d.15. 

Der opfordres til at bruge ”opslagstavlen ” i AT til en reminder til f.eks. generalforsamling 

m.m. AnnBritt tager kontakt til Ole vedr. evt. hjælp til AT-arbejde. 

10. Retningslinier:  

Bilag 1,2,3 : udarbejdes af Dorte H. og vedhæftes referatet. Sættes herefter på 

hjemmesiden. 

Bilag 1: Retningslinier for webmaster 

Bilag 2 : Retningslinier for PR-ansvarlig 

          Bilag 3 : retningslinier for PR-udvalg 

11. Evaluering af udstillinger.  Afholdt af DMK 

Dobbeltudstilling i Varde.: Der var problemer med katalog-programmet vedr. 

datoer(alderen på dyrene) 

Man savnede lidt hjælp. 

Bestyrelsen gik ind og afholdt udstillingen i Varde, da der var lang tid til næste udstilling 

efter den oprindelige udstillingskalender, men bestyrelsen har ikke ressourcer (hænder) til 

dette. 

Derfor er det ,som ovennævnt ,bestemt at der ikke afholdes udstilling i DMK/ bestyrelses 

regi før NM 2011. 
 

DM Slangerup: Ærgerligt at ikke alle kom og hjalp til fredag. Bedømmelsessedlerne var ikke 

skrevet på forhånd. Program til katalog virker ikke helt optimalt. 

Dog bedre end i Varde. 

Den som laver kataloget ,behøver nødvendigvis ikke skrive resultater ind. 

Flere er nødt til at byde ind på opgaverne. 



12. Forum  

3 Administratorer + Ole. NY tråd startes som ” opslag ” 

Alle skal gå på forum 2 gange om ugen. 

13. Specialklubber  

Flerfarvet crested klubben er nedlagt indtil en evt. stiftende generalforsamling. Der er ikke 

afholdt rettidig generalforsamling. 

På forum oprettes en undergruppe, hvorpå det fremgår,hvornår specialklubberne har 

afholdt generalforsamling. 

14. Disciplinær-udvalg :  

Dette skal bestå af folk, som ikke er en del af hovedbestyrelsen. De udpeges af bestyrelsen 

efter opslag. Her skal man objektivt behandle disciplinære forseelser og tage stilling til 

hvilken konsekvens det skal afstedkomme. Medlemmerne i dette udvalg er kun bestyrelsen 

bekendt. Udvalget skal kun henstille til hvilken afgørelse bestyrelsen bør træffe i sagen 

Sættes på forum og debatteres der. 

15. Lempelse af kæledyr/ racedyrsregler:  

Bestyrelsen har debatteret emnet og foreslår en lempelse af regler for avl af ”marginal-

racer”.og en skærpelse af regler for avl af de ” stærke eksisterende” racer. 

Debatten tages på forum inden endelig beskrivelse. 

16. Standard til dommere:  

Alle dommere får udleveret en standard som arbejdsredskab. 

Disse standarder er DMK´s ejendom. 

Stopper man som aktiv dommer , skal standarden returneres eller den kan købes til 150 kr. 

Der laves en blanket som underskrives ved udlevering. 

17. Kredsene:  

Kreds 2 er nedlagt. Er kredsen ikke stiftet igen inden d. 17.oktober 2009, tilgår 

penge/aktiver DMK. 

18. Evt. 

Intet 

 

September 2009 

Referent Pia Holmberg 

 


