
Referat fra ekstra ordinær generalforsamling  

den 2 oktober 2010.  

Der var mødt omkring de 30 personer op til den ekstra ordinære generalforsamling i et hyggeligt 
forsamlings hus på Fyn. 

Ove bød velkommen og  vi gik i gang.  

Valg af dirigent , bestyrelsen foreslog Mette Steffens og hun blev valgt 

Valg af referent:  Annette  Gregersen  

Dagsorden blev godkendt, dog lige med et ekstra punkt under punkt 8.  

8a pr beretning.  

 

Formandens beretningen:   

Blev  godkendt .  ( Se beretningen andet sted)  

Der kom en debat bagefter om nogle af de ting som Ove fremlagde:   

At der blev lavet et udvalg som kunne stå for en marsvin brevkasse på hjemmesiden, så alle 

marsvin interesserede kunne komme med spørgsmål.  

Vedr. udstillings team :  Dorte Røper , at udstillings team var en ide som DMK  fremlagde, da 

udstillere var ”sultne” efter flere udstillinger. Det er stadig kun en prøve og det vil blive evalueret 

senere. Det er DMK som ligger navn til Teams udstillingerne.  

 

Kassererens beretning:  Blev godkendt.  (se beretningen  andet  sted)  

Nete har lavet revision. Danske Bank er utrolig tunge at ”danse” med, men nu har formand og 

kasserer begge fuldmagt.  

Dags dato er der 529 medlemmer, det er faldende med 180 medlemmer.  

Ove sagde at der ikke var noget at komme efter, Kenneth har gjort det godt.  

Stillingen som kasserer blev slået op og det er Kenneth Hansen som er kasserer i DMK.  

 

Budget:   blev godkendt.  

Kenneth fremlagde budgettet , DMK og kasserer er blevet enige om at der skal være 150.000 kr. 

kontoen, det er smerte tærsklen. 

Portoen stiger desværre igen og derfor stiger kontingent pr 1 januar 2011  

AT sendt på mail stiger til:  

Junior medlem 150 kr. 
Senior medlem 225  

Husstand  275. 

At sendt pr post.  

Junior 225 kr. 

Senior 325 kr. 

Husstand 425kr . 

Kontingentet er ikke højere for at vores medlemmer ikke bliver skræmt væk .  

Debat: der var nogle synes at det skulle være dyrere at få det med post.  

Der er også sendt forslag til bestyrelsen, at det skal blive dyrere at lave stamtavler..  

Stambogsberetningen . blev godkendt.  

Lis takkede for alle de positive mails der var kommet siden de overtog.  

Lis og Michael har lavet  1800 stamtavler. De mangler udenlandske. Der er ca. 2-3 ugers ventetid. 

Ang. Kæledyrs betegnelse på stamtavle, kan man skrive crested, semilanghåret, satin ,ruhåret osv. 



Når man har modtaget stamtavler, har man 14 dage respeed, dvs. at hvis der er fejl har man en 

chance til at få det lavet gratis. Derefter er det ejerens fejl og så skal der betales for at få det 

rettet.  

Der skal også tænkes fremtids sikring af stambogen. Der blev snakket lidt frem og tilbage og det 

endte med at Christina V Jensen ville spørge sin mand ,hvilke muligheder der og hvad det vil 

komme til at koste. Det er meget vigtigt at vi kan have vores database af oplysninger.  

Michael spurgte hvad de skulle gøre med den gamle stationære pc , enighed om at den bare skulle 

smides ud.  
Mange medlemmer har ikke Word programmet, så medlemmer opfordres til at bruge open office, 

det ligges ind på DMK,s hjemmeside.  

Lis takker  Christina og Benedikte for deres hjælp med skinnyerne, Dorte og Kenneth Hansen for 

ALTID at hjælpe.  

GF takker Lis og Michael for deres store arbejde.  

Pr. beretning.   Godkendt  

De er blevet taget godt imod. Tingene fylder meget, især printerenJ  Gennem de 7 mdr. de har 

haft pr , har de opdateret særtryk, lavet en kalender.  

De mangler dog tilslutning fra de ”ældste” opdrættere til at købe tingene i pr boden. Det er mest 

de nye medlemmer .  

Der bliver kalender i 2011 og håber så at der bliver solgt flere.  

 

Kredsene:  

Kreds 1 V/ Malene  

Kredsen har fået ny formand, da Camilla Lysel valgte at trække sig . så der er sket lidt ændringer i 

bestyrelsen. De prøver at få gang i kreds 1 venner , for at have flere hænder til udstillingerne. 

Disse kunne bruges til at have dommere til overnatning osv.  

Kredsen har ikke været så aktive med pr, men de arbejder på at lave noget i 2011.  

 

Kreds 2 v/ Anette.  
Anette fik stablet en bestyrelse på benene inden den lukkede, dog var de knapt kommet i gang, da 

der måtte ske ændringer i bestyrelsen, efter manglende kontakt til Kassereren i kredsen. Det viste 

sig at kassereren havde taget 17.400 kr. dette har medført at han er blevet politi anmeldt.  

De har lavet et pr arrangement i sommers , de vil have uddannet  indtjekkere og sekretærer, så 

der også er disse i kredsen.  

Kredsen har ansøgt DMK om hjælp til at få lidt penge i kassen.  

Her kom der så en lille debat i gang:  

At hvis kreds 2 arrangerede en udstillingen ville der helt sikkert være 3 all round dommere som 

ville komme og dømme hjælpe. Og medlemmer skulle nok tilmelde sig en udstilling.  

 

Kreds 3 V/Dorte  

De mangler jo så også penge, sådan ca. 93.000 kr. De skal i retten i november måned. Deres 

udstillinger er godt besøgt .  DMK har et stort pr arrangement i april 2011. 

 

Kreds 4 V/Claus.  

Gjorde opmærksom på at kredsen afholdte GF den 20 nov. i Århus, og at medlemmer opfordres 

til at møde op.  

Kredsene blev opfordret til at lave flere pr arrangementer for at få medlemmer til klubbenJ  

 



Ensfarvet klubben:  Kører fint, udstilling i dec. Hold øje med  hjemmesiden, der vil ske nogle 

tiltag.  

 

Flerfarvet/crested:  er startet op igen.  

 

Dansk langhårs klub:  det går meget fint. Der er udstilling i November. I 2011  vil der blive lavet 

tiltag med pelspleje og farve halløj.  

 
Satin klubben. Der er få medlemmer  

 

RuhårS KLUBBEN. Det går fint, der er gf den 16 okt. Hvor der skal vælges ny kontakt person.  

 

Dommerudvalget:  Der er afholdt møde i sep. 2010. der blev der virkeligt arbejdet.  

Slate blue er blevet til GREY.  

Pr 1 januar 2011 får alle som har købt standarden nye tillæg. De har fået billeder fra svenskerne til 

de nye tillæg. 

Malene Morsing, Claus Fûssel  og Betina Larsen skal til dommerprøve, og så uddannes der ikke 

flere. Christine Åsegård /Norge bliver måske dansk dommer i løbet af næste år.  

 

Udstillings koordinator:  

Dommer navnene skal til sendes til Christina V Jensen, ligeledes skal de sekretærer og indtjekkere 

der  er brugt på udstillingen, dette skal gøres senest 14 dage efter udstillingen.  

Så laves der et sæt samlet til kredsene.  

Udstillingskalenderen bliver vendt om, så udstillinger der er afholdt står nederst.  

Der vil også komme en liste over de dommere som er brugt,  så det ikke er de samme dommere 

der bruges hele tiden.  

Der blev spurgt hvorfor de svenske udstillinger var på kalenderen og der blev svaret , at det var 

for at tilgodese hinanden, da  vi skulle samarbejde lidt.  

Sekretær ansvarlig:  Annbritt Jørgensen  kan også uddanne sekretærer, da Christina ikke 

kommer på alle jyske udstillinger.  

 

Beløb som skal udbetales til kredsene fastholdes til de 15%.  

Valg af stemmetællere:  Kenneth, Malene , Claus og Lis.  

 

Indkomne forslag:  

§9 Stk. 1 slettes inden der stemmes .  

Der var 42 gyldige stemmer.  

Forslag 1 :   nedsættelse af stambogsudvalg                     Blev ikke godkendt.  

Forslag 2 vedtægts ændringer                                      blev godkendt.  

Forslag 3 fra kreds 1 vedr. tilmeldings regler             blev godkendt.  

Vedr. stam bog                                                blev ikke godkendt .  

Vedr. webmaster                                            blev godkendt .  

Beløb til kredsene                                           blev ikke godkendt  

Særtryk gratis for kredsene                            blev godkendt.  

Forslag 4 , ændring af dato for DM                            blev godkendt.  



Valg til bestyrelsen. :  

Formand :  Ove Larsen. 35 stemmer  

Valgt for 2 år:  Dorte Hansen  25 stemmer 

Annette Gregersen 25 stemmer  

Valgt for 1 år. Nete  Dietrich 22 stemmer  

Marianne Saager  19 stemmer  

1 suppl.   Sussi Slangerup 15 stemmer  

2 supplant.  Christina Jensen 9 stemmer  
Der omvalg mellem Marianne og Sussi.  

Valg af regnskabs konsulanter  

Dmk regnskab:  Lykke Lunow  supp.  Helle Lynggård  

Stambog regnskab. Claus Fûssel  supp. Helle Lynggård.  

Evt.  

Der blev spurgt ang. Big i sjælden variant.  (Der sendes mail til dommerudvalget)  

Fra  kreds 1 og 4 manglende svar på en mail fra foråret.  (Der sendt svar tilbage i foråret, så Sisse 

Søndergård kontaktes)  

Når man er afvist lørdag på en dobbelt udstilling. Hvad så??  

Når indtjekkere afviser folk stilles der ikke en diagnose, det kan vi ikke, men vi afviser på 
MISTANKE .  

Der bliver lavet en note på indtjekker sedlerne. 

Der bliver opfordret til at følge udstillingsreglerne.  

Ove har ordret:  

Han takker Anni Agerskov ,  Pia Holmberg, Annbritt  Jørgensen og Steffen Pedersen for deres 

indsats  i bestyrelsen .                              Annette Gregersen vil han ikke takke for nu er hun i 

bestyrelsen igen. 

Dorte og Kenneth Hansen fik en blomst og klap, for deres indsats for altid at træde til når der var 

noget som brændte på.  

Ove takkede for god ro og orden.  

Referent   Annette Gregersen  

 


