
Referat af onlinemøde 2.8.2011 

Tilstede: Malene, Christina V.J., Nete, Annette, Lene, Annbritt, Catrine og Christina fra pkt. ? 

  

1. Valg af referent. 

Nete blev valgt. 

 

2. Valg af ordstyrer 

Christina V.J. blev valgt. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt, dog tilføjes et punkt omkring udmelding på HP om Nordisk. 

 

4. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt. 

 

5. Udmelding på HP omkring Nordisk 

Det blev drøftet om der skal lægges en orientering på HP omkring Nordisk Mesterskab, som nu afholdes af 

SMF. Det aftales, at der skal laves forslag til tekst, som kan lægges på HP. Malene lover at gøre det. 

6. Stambogen 

Der var stor ros til Annbritt for at overtage stambogen indtil ny stambogsansvarlig er fundet. Enighed om at 

der skal information på HP. 

 

7. Udsendelse af AT 

AT er udsendt til medlemmerne på mail den 1.8.2011. Til de medlemmer, som får AT via post er vi ved at 

undersøge priser for trykning. Nete følger op og vender tilbage. Hvis vi stadig ikke har adgang til konti må vi 

selv lægge ud. Da AT med post bliver forsinket er fristen for indsendelse af forslag og opstilling til poster i 

DMKs bestyrelse udsat til den 20.8.2011. 

 



8. Nyt fra kredsene 

Vi skal skrive til kredsene og minde om at de senest 2 uger efter en udstilling skal have fremsendt lister over 

indtjekkere m.v. 

 

9. Nyt fra tillidsposter generelt. 

Christina V.J. laver oversigt over fordelingen af tillidsposter p.t. – oversigten skal offentliggøres i AT under 

nyt fra DMK. 

 

10. Opdrætternavne 

Der ligger flere ansøgninger på opdrætternavne – Annbritt lover at samle op og sætte i AT til september. 

Enighed om at opdrætternavne godkendes efter hidtil gældende praksis. 

 

11. Status på klager 

Der har tidligere været en del klager, som er slettet fra forum, da de enten er afsluttet eller trukket tilbage. 

Der er nok 2 sager, som er oplyst afgjort, men hvor afgørelsen ikke er offentliggjort i AT. Enighed om at 

Malene rykker Ove for at høre status for disse. 

 

12. » Næste møde 

Vi mødes hos Christina V.J. den 21.8.2011 kl. 11-17.30, vi spiser frokost sammen (ca. 40 kr. hver). Adressen 

er Kæraasen 25, 2600 Glostrup. 

 

13. Evt. 

Tavshedserklæringen. Lene mener at den eksisterende er ugyldig, og vil derfor gerne lave udkast til en ny. 

Oplæg lægges på forum. Det aftales at spørgsmålet afklares når vi mødes den 21.8.2011  

 


