
Referat fra Powerweekend d 20/3 2010 

1. Referent: Steffen valgt  

2. Ordstyre: Ove valgt 

3. Tilstedeværende: Anni Agerskov, Dorte Hansen,Kenneth Hansen, Loa Johansen, Ove 

Larsen, Steffen Pedersen.   

4. Dagsorden: Godkendt  

5. Referat fra MSN møde d 3/2-10: Godkendt 

6. Næste møde: D 14/4-10 

7. Kasserer: 

490 medlemmer. Formuen er 117.000, 42.000 

Stambogen har formue 16000. 

Kontingent stigning blev vedtaget  på tidligere PW, ændringen vil træde i kræft 2011. 

Beløbet der gives til kredsene diskuteres, eventuel stigning andre ordninger mm. Intet besluttes 

nærmere.  

Der skal findes en forsikring der gør at bestyrelsen ikke hæfter for klubbens formue.  

Pr penge penge skal overføres 

1. Stambogen 

Økonomi; Ca 25 rykkere sendt ud. 16000 på konto. Papir og frimærker er indkøbt. 

Overskud på stambogen kan ses på regnskabet til GF. 

Der skal laves en skabelon til ikke-skandinaviske landes stamtavler, det vil lette arbejdet for 
stambogs kassereren meget da man lige nu manuelt skal overskrive alle data. Dorte H laver denne 

skabelon.  

800 ulavede stamtavler ligger på nuværende tidspunkt, til og med uge 5. Der er meget at komme 

til bunds i, mange mails og mange ulavede stamtavler, medlemmerne må fortsat være tålmodige. Al 

kontakt foretrækkes på mail. 

1. PR  

Pr er godt i gang, Christina Jensen har fået sat gang i mange ting. En Marsvine Kalender, er 

på skrivebordet.  

Der skal laves et separat særtryk om langhårede, oprulning mm 

Der skal bruges en standard til Dommerudvalget der kan redigeres uden plastik lommer. 

Det besluttes at alle opdateringer i 2010 gives gratis.  

De PR ting der skal byttes til nye kan enten sælges eller foræres væk til f.eks kredsene, der 

skal laves Status.  

2. Hjemmesiden 

Bliv Medlem- muligheden skal være tydeligere og mere tilgængelig. Bestyrelsen er enige om 

at hjemmesiden kører som den skal og at der er et godt samarbejde webmaster og 

bestyrelse i mellem. Giro nummer skal påføres hjemmesiden:  

+ 01 1551 580 7549 

3. Sendes til Dommerudvalget 

4. Støtte til SPK og kredse/ Bedre samarbejde 
Der laves fælles forum med den hensigt at al kommunikation sker mere direkte imellem 

hovedbestyrelsen og underafdelingerne. Vi er efterhånden en stor klub hvor mange ting 



skal fungere før det i det store hele kører.  

Forummet vil blive for: 

Indtjekkeransvarlig 

Sekretæransvarlig 

Næst/formanden fra hver kreds 

Stambogs kassereren 

Pr 

AT 

Kassereren 

Hele Hovedbestyrelsen 

Dommerudvalget 

1. AT : Ole udeblevet fra mødet 

INTERNT :  Bestyrelsen og Ole skal være bedre til at kommunikere og dette forventes fra 

begge sider.  

2.  Solid agouti/Satin teddy 

Begge racer/variant er nu godkendte racer 

3. Indtjekker vejledning 

Der diskuteres afvisninger. Der har været et stigende antal afvisninger af dyr, både enkelt 
og bestand på udstillingerne, hvad skyldes dette?  

Indtjekkerne skal være helt up to date , ikke kun dem der sidder føl, men også de gamle. 

Indtjekker ansvarlig kontaktes for at udarbejde hvad vi gør, en løsning kunne være en 

”Indtjekker bog”, som alle kan og skal slå op i ved tvivls spørgsmål mm.  

4. Henvendelse fra kreds4 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra kreds4s bestyrelse, med forslag, spørgsmål og 

kommentar til Hovedbestyrelsen. Denne henvendelse tages meget seriøst, og Kreds4 vil 

blive kontaktet. Bla drøftes det hvordan der kan blive et bedre samarbejde kreds / 

Hovedbestyre imellem. Før omtalte Forum skulle meget gerne blive et redskab hertil. 

Hovedbestyrelsen modtager fortsat meget gerne forslag fra kredsene om et bedre 

samarbejde. Kreds1 har også været gode til at kontakte Hovedbestyrelsen og komme med 

forslag. Tak.  

5. Eventuelt 

Hvem er de danske dommere, hvad er de uddannet i, hvordan er uddannelses forløbet? Alt 

det skal medlemmerne vide mere omkring, evt opslag på hjemmesiden eller lign vil komme.  

 

/Mødet hæves.  

 


