
Referat af mødet den 6 april 2011.  
 

1.valg af referent : Annette Gregersen  

 

2.afbud : Dorte Røper  

 

3.Dirigent : Dorte Hansen  

 

4.næste møde : 9 maj kl 19  

 

5.godkendelse af sidste referat: Godkendt  

 

6.Kasserer: vi er 355 medlemmer, der er 54500 på almindelig konto og 100400 på høj rente konto. 

Kenneth har lige ryddet medlemsliste, så den er up to date. Der er lavet budget til Nordisk, som er 

på forum.  

 

7.Stambog: Der er 2400 kr på konto, der er bestilt frimærker, så der i næste uge begyndes at sendes 

B –breve ud. De resterende frimærker bliver brugt til at sende AT ud med. Kenneth er ved at 

undersøge om vi kan få en frankerings maskine. Dorte har lavet 870 stamtavler, der er ligger tavler 

fra uge 11,12, 13 og lidt uge 14, de første forudbetalinger er sket, og den første har betaltJ  

 

8.Godkendte opdrætternavne: er kommet på hjemmesiden, som en rulle tekst . det ser rigtigt godt, 

det er så mening at de skal være der en måned og så kommer de på opdrætterlisten.  

 

9.Opdrætter, vejledning i søgning, Dorte Hansen , har lavet og det er godkendt.  

 

10. AT: Lina har nu lavet sit første blad og det er flot.  

 

11.hjemmesiden: er opdateret. Opdrætterlinks fjernes for ikke medlemmer. Der mangler referat fra 

dommermøde, det vil Kenneth lige finde ud af.  

 

12.pr.: stille og roligt. Der er ikke det store salg i mapper og lommer, Dorte Hansen vil skriver 

noget om dette i stambogs autosvar. Marianne har bestilt og modtaget et stort banner, og der blev 

sagt ok for en lille merudgift.  

 

13.Lefora: Ove havde snakket med Christina V Jensen, om man ikke kunne bruge det til særtryk og 

den slags, altså et såkaldt ”TAKE A WAY ” forum-. Så kunne kredse selv printe, det er så mening 

at særtryk skal opdateret en gang årligt, lister sætter sekretær og indtjekker ansvarlig ind.  

 

14.Christina V Jensen opdatere sekretæruddannelsen  

 

15.Kredse: Ove er i gang med at undersøge om børneattester. Dette er noget vi skal være obs på  

 

16.Nordisk : indbydelse er klar , det er kun medlemmer fra nordiske lande som kan blive nordiske 

mestre. Der bliver trykt katalog, samme sted som AT. Hjemmeside til Nordisk er også klar. Kig på 

forsiden af vores hjemmeside.  

 

17.evt. : husk dyrmessen i Fredericia . DMK kreds 3 har en stand. 


