
Referat af messenger mødet den 16 marts 2011.  
 

1.afbud fra Kenneth og Dorte Røper  

 

2.Referent : AG  

 

3.Dirigent: DH  

 

4.næste møde er : 6 april kl. 19.00  

 

5.godkendelse af sidste ref. Blev godkendt .  

 

6.kasserer: på almindelig konto er der 66.435 kr og på højrente 101.500 kr. Der er 368 medlemmer.  

 

7.Stambog: På konto 5.800 kr. Lis havde gjort færdig til og med uge 8 , og der var kun 1 med 

udenlandske. Dorte åbner pc i den kommende weekend..  

Skinny stamtavler er gratis , når der er fejl i databasen. Gratis at få rettet indtil databasen er ok.  

Dorte Hansen siger tak for at hun har fået stambogen, Annette fortsætter som kontakt person.  

Dorte vender tilbage til hovedbestyrelsen, når hun lige har et overblik over databasen, det som er 

vedtaget , forbliver vedtaget. DH og AG kigger sammen på det.  

Der er lidt at gå i gang, med som f.eks : Hvilken service kan medlemmer få, når der er stamtavler 

som er væk.  

 

1.AT: overdragelsen til LIna er i fuld gang. Der er ikke kommet så meget til bladet denne gang, så 

der er blevet fundet lidt frem fra gemmerne. Lina laver april nummeret og Marianne kigger det 

igennem. Trykning og forsendelse foregår som hidtil fra kasserer.  

Nete og Marianne er kontakt personer.  

 

1.HP: er næsten opdateret. Angående virus , det er ikke linkene på opdrætter siden ,der giver virus. 

Marianne sender igen mail til alle hvad der skal gøres. Marianne tager kontakt til Kasserer om evt 

nyt webhotel til hovedsiden.  

 

2.pr. : Der er modtaget printpapir, der er solgt et par Standarder. Da vi ligger inde med en masse 

mapper og plastik lommer, blev der lige lavet et par tilbud:  

1 mappe og 100 lommer, for 75 kr  

1 mappe og 200 lommer , for 125 kr  

 

1.Nordisk: der er fuld gang i forberedelserne, indbydelsen kommer i Maj bladet, Nordisk 

hjemmeside er på vej, og vil komme til at lægge som Link på DMK hjemmeside.  

 

2.klagekonsulent: vi er i begynder fasen med dette og vil lige tjekke op på det ,inden det bliver 

besluttet.  

 

3.Kredsene: opdrættervejledning, da der kun er kommet noget fra kreds 4 ,tager vi det med og så 

kigger bestyrelsen selv på det. Tovholder : Christina Jensen  

Dmk vil i en periode prøve at sende ”Nyt fra DMK” ud til kreds formændene. Dette begynder vi 

med til 1 maj , dvs at kredsen vil modtage det ca. den 28 i måneden.  

 



1.Indtjekkeransvarlig: Det er Kenneth, vi har ideer som vi lige skal have snakket igennem.  

 

2.evt: Dommer kommiteen skal have besked om , at vi vil gerne vil nedlægge bærer uddannelsen , 

så det kan rettes i udstillings reglementet.  

Der blev også snakket om det at være supplant. 


