
Referat af GF i DMK d. 10.7.2010 Høje Gladsaxe skole  

1. Valg af dirigent. Claus F er valgt 

2. Valg af referent. Camilla L er valgt 

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen kan ikke godkendes da GF erklæres ugyldig, dette 

skyldes at AT er udkommet så sent at eventuelle kandidater, som har ønsket at opstille til 

bestyrelsen, samt forslag fra kredse og medlemmer ikke har været publiceret i AT. Resten 

af dagsordenen udgår, men hovedbestyrelsen tager i mod spørgsmål refereret herunder. 

Spørgsmål 1: Hvad er problemet med AT? 

Svar: Redaktør Ole har været ureglmæssigt på internette siden Januar. Bestyrelsen har mistet 

tilliden til ham og Ole er derfor ikke længere AT redaktør. Et nød AT sendes elektronisk. 

Medlemmer der ønsker at modtage AT pr. brev bedes sende en e-mail til Kenneth på e-mail 

kasserer@marsvineklub.dk. Medlemmer opfordres samtidig til at informerer de medlemmer ,som 

ikke kan kontaktes elektronisk, eller har adgang til HP. 

Spørgsmål 2: Hvilen form fortsætter bestyrelsen i? 

Svar: D.d. kan de folk der ønsker at forlade bestyrelsen gå – der er dog ingen fra bestyrelsen der 

går. Den daglige drift fortsætter som vanligt, og bestyrelsen indkalder ASAP til ekstraordinære GF. 

Spørgsmål 3: Hvorfor tog man ikke en hurtig beslutning og sendte indbydelse til GF pr. brev? 

Svar: Fordi deadline fra redaktøren hele tiden blev rykket, og AT er klubbens talerør ifølge 

vedtægter. Der kommer forslag om at det hvis tilfældet skulle være ude igen, at man kunne sende 

et brev med titlen AT. At kan i øvrigt fra 14/7 ses på HP. 

Formand Ove slutter herefter af med at meddele at bestyrelsen går på ferie fra 28. juli-28. August, 

samt at der har været reelle problemer med modtagelse af e-mails på diverse bestyrelses mails. 

Ove takker Dorte og Kenneth Hansen for deres store indsats med arbejdet i klubben, samt i 

forbindelse med overdragelse af stambogs kontoret. Medlemmerne ønsker bestyrelsen god 

arbejdslyst. 
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