
Referat af mødet den 9 november . 

Valg af referent.  Annette Gregersen .  

 

Tilstede: Ove, Dorte H, Nete, Annette, Marianne, Loa, Sussi, Christina, Kenneth og Lis. 

 

Valg af dirigent. Loa.  

 

Næste møde er : 8 december  kl 19.00  

 

Godkendelse af sidste ref.. mangler en godkendelse.  

 

Kasserer:  Der er 555 medlemmer, ca 144.000 kr. på konto. 3000 kr. på stambog, der er lige 

overført 19.000 kr. der bliver sendt giro kort ud i det kommende blad .  Der er 5 udmeldelser fra 

folk, som ikke har marsvin mere..nye medlemmer som indbetaler efter 20 nov, har også betalt for 

2011. regnskabsåret går fra 1-5 til 30 -4.  

 

Stambog:  Lis er fint med, hun har lavet en del udenlandske stamtavler. Stambog holder ferie uge 

51- 2-3-4.Der bliver lavet stamtavler i de mellemliggende uger. Champ liste er ved at være klar. Pt 

er der lavet 3780 tavler.  

 

Ang. Henvendelse fra Johnny Ramm,  Nete laver udkast på forum og snakker med Kenneth.  

 

AT:  til mødet var der ikke kommet nogle ansøgere, men pt er der kommet 1 stk.  Annette 

spørger nogle børnedyrs udstillere om de kunne tænke sig at skrive i bladet om hvordan det er at 

udstille. Evt. sætte et særtryk i bladet om måneden.  

 

PR. går fint. Der er kommet mange billeder til kalenderen. Oplæg på forum ang. Salg af plastik 

lommer. Der skal bestilles farve patroner , så kalender kan trykkes + standard.  
 

NM. Der er lavet budget for det, der arbejdes på overnatning ved hal. Der er lavet arbejdes plan 

og planlagt opgaver. Budgettet skal godkendes af Kenneth og bestyrelsen. Nordisk afholdes den 17 

og 18 sep 2011. Marianne er ved at lave hjemmeside til Nordisk .  

 

Opdrættervejledning: Annette sender den til kredsene og indtjekker  ansvarlig for at høre om de 

har noget til den, inden vi selv begynder at kigge på den.  

 

Dommerudvalg: hedder nu Dommerkomiteen,. Der er afholdt dommermøde og vi afventer referat 

der fra. (vi snakkede om , at der referat kunne komme på hp, Ove hører Kenneth ad)  

 

Henvendelse fra Gitte Alberg. : Annette begynder på oplæg på forum.  

 

Lefora:  åbnes igen sidst i nov. Alt  er slette der inde, bestyrelsen får adgang før kredsene ,der er 

en prøve periode på 6 mdr.  

 

Kredsformands mailen:  Er alle mailene aktiveret?? Bestyrelsen skal sende til formandsmailen, de 

skal bruges til kontakt. Pt er det kun kreds 1 som er aktiv.  Så kredsene bedes få  det ordnet.   

Kreds1@marsvineklub.dk  og så siger de andre kredse sig selvJ  
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Års point: Dorte og Kenneth laver optælling for racedyr og sj.variant, hvad med børn og  

 

kæledyr ?? Kenneth spørges ad om udregning.  

 

Indtjekker: Der skal være 3 til at afvise og ligeledes 3 hvis et dyr bliver afvist ved dommerbordet.  

 

Evt:  ikke noget  

 


