
Referat af onlinemøde 30.08.2011 

Tilstede: Malene, Christina V.J., Annette, Annbritt, Christina J., Lene og Cathrine fra. Pkt. 10 
 
(enkelte emner der blev drøftet på mødet, som reelt ikke hørt under et af punkerne 1-12 på 
dagsordenen, er blevet skrevet til referat under pkt. 13) 
 
Dagsorden for onlinemøde 30-08-2011 

1. Valg af referent 
2. Valg af ordstyrer 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af referat fra 21.8. 
5. mail vs forum 
6. AT: brevstemmedato 
7. klage fra medlem 
8. GF 
9. Økonomi 
10. Hjemmesiden 
11. DMK i Gladsaxe kommune 
12. Ny mødedato 
13. Evt. 

 
1. Valg af referent 
Lene blev valgt 
 
2. Valg af ordstyrer 
Crhistina V. J. blev valgt 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
4. Godkendelse af referat fra 21.08.2011 
Godkendt 
 
5. Mails vs forum 
Forum skal benyttes, når der skal drøftes noget vedr DMK. Man kan dog benytte mails, for at rykke 
for godkendelser eller svar på forum. 
 
6. AT: Brevstemmedato 
Sidste frist for brevstemmedato skal være d. 29. september 2011. Det bliver rettet, så det når med 
i AT. 
 
7. Klage fra medlem 
Klage fra medlem, der har modtaget stamtavle fra opdrætter, men ifm. et eget kuld, fundet ud af, 
at stamtavlen ikke var betalt. Det drejer sig om stamtavle, der var udført iht. tidligere 
retningslinier, hvor der ikke var forudbetaling. 
Annbritt tager kontakt til klager for at informere om at opdrætteren ikke har betalt for stambogen 
og at den dermed er låst. Den kan låses op for 10,- kr, hvilket har været fremgangsmåden ved 
den tidligere bestyrelsen. 
Christina V. laver et udkast til svar og lægger på forum, som Annbritt så kan bruge. 



 
8. GF 
Cathrine og Nete, der skulle stå for indkøb mv. var ikke med på on-linemødet, så punktet blev 
sprunget over 
 
9. Økonomi 
Vi har kun set kontoudtog der vedr. 2 konti, og disse tilsammen ligger på størrelsesorden 60-65 
kkr. tilsammen. Men der må ligge en tredje konto, for DMKs kassebeholdning pr. 30. april 2011 
skulle være 151.002,68 kr.  
Der mangler dokumentation til banken for at få de fulde rettigheder over DMKs konti, og Nete har 
lovet at prøve at gen-skaffe underskrifter til regnskabet for 2009-2010.  
Der informeres om forløbet med adgang til DMKs konti på forum. 
 
Der er i udleverede bilag til Lene fra stambogen hhv. DMK ikke bilag for indkøb af printer til 
stambogen. Annette C. lover at kontakte Kenneth vedr om Annbritt har modtaget den rigtige 
printer. 
 
10. Hjemmesiden 
Der har manglet adgang i form af password til DK hostmasters hjemmeside på de forskellige DMK-
mails. Malene fulgte op på dette under mødet og kunne nu gå ind på webmastermailen hhv. 
kasseremailen og fik ændret passwords. 
Regninger skal gå til kasserens adresse (pt. Lenes). 
 
11. DMK i Gladsaxe kommune 
Fremover skal det kun være kreds 1, der står som registeret i Gladsaxe kommune, og som kan leje 
lokaler igennem kommunen. Ønsker hovedbestyrelsen at leje lokaler i Gladsaxe kommune kan 
dette gøres igennem Kreds 1. Christina V. tager aktion på dette. 

 
12. Ny mødedato 
Der ses umiddelbart ikke noget behov for at mødes inden E-GF hhv. GF. 
Generelt bør bestyrelsen fremover mødes kort før bestyrelsens deadline for AT. 
 
13. Evt. 
Lene skriver forslag til ”Nyt fra bestyrelsen” for det kommende AT inde på forum. 
 
Der blev diskuteret hvorvidt DMK er CVR registreret. Umiddelbart er det vist kun kreds 1, der er 
CVR registreret. 
 
Lene  


