
Hovedbestyrelsesmøde DMK på messenger d 03.02.2010 

1. Dirigent : Anni 

1. Referent : Pia 

  

1. Deltagere: Ove, Cathrine, Steffen, Anni, Dorte H, Dorte R, Loa, Kenneth, Pia 

1. Næste møde : mandag d. 08.03.2010   kl.19.00 

  

1. Referatet fra sidste møde er godkendt på Forum. 

1. Kasereren : 

Kenneth oplyser at 384 ud af 683 medlemmer har  betalt kontingent for2010 og hermed fornyet 

medlemskabet af DMK. 

Der er 41.000 kr. på den ene konto og 115.000 kr. på den anden. 

De medlemmer som ikke har betalt inden d. 01.02.2010, bliver slettet af medlemslisten og 

opdrætterlisten på HP. 

Vedr. faktura fra PR-afdelingen. Kenneth og Anni udarbejder sammen en procedure for hvordan 

kopi af faktura sendes til Kenneth. 

1. Stambogen : Christina er ikke til stede 

  

1. AT: Ole er ikke til stede. Det aftales at, hvis der i fremtiden, er forsinkelser på AT, kan vi 

bruge HP som ”talerør” for at informere medlemmerne om dette. 

1. PR:  

Pkt. A : Ny PR-person : 

Ansøgningen er på HP. Der er p.t. ikke modtaget nogen ansøgninger 

Pkt B:  Fotograf til PR/ standard: Der er et par følere ude hos DMK-medlemmer. Der tages 

yderligere kontakt for en afgørelse 

Pkt  C. Standarden: 

Den er sendt til Dorte Røper på mail, fra Pia. Det aftales at den også sendes til Dorte på UBS 

nøgle og at formanden også får en kopi. 

Der er nu lavet en oversættelse af standarden til engelsk. Den er sendt ud til kredsene. Den 

engelske version er uden fotos. 



Pkt D. Hjemmeside- opdatering: 

Hjemmesiden er under totalrenovering. Det aftales ,at opdager man fejl og mangler, kontaktes 

webmaster ,som retter det. 

Pkt  C. Jubilæumsbogen: denne ligger hos Nete. Der arbejdes på at få den over til Anni. 

1. Dommerudvalg :  

Pkt A. Der er kommet en ansøgning til en dommeruddannelses. Denne behandles i udvalget 

1. Kredsene 

Pkt A.  

For at få et tættere samarbejde med Kredsene, vil bestyrelsen afholde messengermøder med dem. 

Dette omfatter ikke hele bestyrelsen, men kontaktpersoner fra denne. 

Det aftales at Dorte R og Cathrine starter op med at invitere kredsene til et møde. Dette 

godkendes af alle tilstedeværende i dag. 

Pkt B : Nyhedsbreve: 

Disse breve kan fungere som opfølgning på møderne med kredsene. Dette tages som et punkt på 

dagsordenen på det første møde 

1. Evt: 

Vedr. bestyrelsesmail. Der afsendes en mail som check- alle modtager. 

Der skal findes en dato på forårets PW. Dette tages på forum.. 

  

Referent : Pia Holmberg. Februar 2010 

 


