
Referat af generalforsamling i Dansk Marsvine Klub (DMK) 
Den 2. oktober 2011 

 
 

1. Valg af dirigent.  

Malene Kjelin Morsing, formand for DMK, bød velkommen og indledte med første pkt. på 
dagsorden; valg af dirigent. DMK’s bestyrelse pegede på advokat Christian Harlang, som blev valgt 
uden modkandidat. 
 
Advokat Christian Harlang fik ordet og takkede for valget. Han kunne indledningsvist konstatere at 
både den ekstraordinære generalforsamling og den ordinære generalforsamling var indkaldt 
rettidigt og lovligt i henhold til DMK’s vedtægter. 
 
Advokat Christian Harlang gjorde herefter opmærksom på at der rettelig kun burde have været 
indkaldt til én generalforsamling – den ordinære – idet ønsket om afvikling af ekstraordinær 
generalforsamling var fremsat meget tæt på tidspunktet for afvikling af den ordinære 
generalforsamling. Han konstaterede et sammenfald mellem punkterne på de to dagsordener, 
således at samtlige punkter fra den udsendte dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling 
kunne genfindes på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. På den baggrund var det det 
mest juridisk korrekte at lægge de to generalforsamlinger sammen. Herefter blev omdelt en 
revideret dagsorden. 
 

2. Valg af referent 

Annette Creutzberg blev foreslået og valgt uden modkandidater. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Den omdelte reviderede dagsorden blev godkendt. 
 

4. Eksklusionssager 

Ingen 

 

5. Formandens beretning 

Siden den 10. juli i år, hvor vi havde ekstraordinær GF har vi i DMK stået lidt i stampe. Dette 
skyldes at der blev stillet mistillid til den nyvalgte bestyrelse, dog på et tvivlsomt juridisk grundlag 



og også med en tvivlsom begrundelse. Hele bestyrelsen havde virkelig håbet på at komme i gang 
med arbejdet, men har i perioden frem til idag måtte arbejde som en skyggebestyrelse. Det 
indebærer selvfølgelig en del begræsninger, da bestyrelse kun har måtte varetage den daglige drift 
i DMK.  

Vi havde også en del udfordringer mht. overdragelse af klubbens egendele. Alle har arbejdet hårdt 
og kørt mange km, så vi kunne sikre at f.eks. stambogskontoret har kunne fortsætte i denne 
periode. Der blev også oprettet en midlertidig hjemmeside, så information stadig kunne være 
tilgængelig for medlemmerne, indtil der udpeges en ny fast webmaster.  

Fremadrettet anbefaler vi at der laves en liste over klubbens aktiver, f.eks. PC-er, printere, USB-
stik mm, så der er styr på hvad DMK ejer, og hvor tingene befinder sig. Dette vil gøre et 
bestyrelsesskifte eller udskiftning i bestyrlesen meget nemmere for alle parter.  

 Bestyrelsen har ønsket mere åbenhed overfor medlemmerne, og ifm. tavshedspligt har 
bestyrelsen valgt, kun at henholde sig til gældende lovgivning og ikke yderligere begrænsninger. 
Som skyggebestyrelse har vi desværre ikke kunne gøre mere. Vi har sikret driften af DMK og AT er 
udkommet iht. planen, som før nævnt er hjemmesiden er kommet op at køre, stambogen 
fungerer også rigtig godt nu, nye medlemmer er blevet budt velkommen og til dette emne skal 
siges, at der har været rigtig stor opbakning til bestyrelsen, både ved mundtlige tilkendegivelser, 
men også set i lyset af, at klubben i de få måneder har fået cirka 50 ekstra medlemmer. På trods af 
at der også har været et par udmeldelser er vi idag ca. 440 medlemmer.  

Det har desværre vist sig, at der er sket nogle uheldige hændelser i perioden. Bestyrelsen er blevet 
informeret om, at kreds 3 er nedlagt og der er tvivl om hvor Kreds 3s midler befinder sig. Dette har 
DMKs bestyrelse, som de har pligt til, taget aktion på og bedt kreds 3s (tidligere) bestyrelse om at 
bringe tingene i orden med deadline d. 30. september. Der er dd. ikke modtaget nogen klarhed 
over problematikken fra kreds 3s bestyrelse til DMKs bestyrelse, og vi vil på det kraftigeste 
opfordre til den nye bestyrelse at tage denne sag op, enten ved en politianmeldelse eller et civilt 
søgsmål.   

Det har altså ikke været en let periode at være skyggebestyrelse i. Vi har været tvunget til at 
forholde os passivt til mange ting. Til gengæld har der, som jeg tidligere nævnte, været mange 
positive tilkendegivelser fra nye og gamle medlemmer der er glade for at der er kommet nye 
kræfter til, og ønsker at medvirke til at DMK kommer tilbage på ”sporet”. Fremadrette skal vi igen 
være en klub, hvis primære formål er at udbrede kendskabet til marsvin, deres ernæring og pleje. 
Og samtidig sørge for, at os ”skøre” marsvineinteresserede DMK- medlemmer mødes til 
arrangementer som f.eks. udstillinger, hygge, informationsaftener og andre hyggelige 
sammenkomster hvor erfaring og viden kan udveksles. 

Til slut vil jeg udrede for den sidste måned, hvor der kan have været forlænget svartid fra primært 
formanden. Da jeg var ude for en alvorlig ulykke i starten af september og har været indlagt, har 
der den seneste månedstid været ekstra arbejde til de øvrige i bestyrelsen der måtte overtage 
bl.a. formandsmail og hjemmeside. Dette betød at der bla. kom lidt forsinkede svar på mails, 
indmeldelser mm, men det håber vi, at I alle har forståelse for.  



 

6. Kassererens beretning 

Lene S. Kristensen fik ordet. Først takkede hun Kenneth Hansen for de mange års arbejde for 
klubben som kasserer. Hernæst redegjorde hun for klubbens regnskab for perioden 2010/2011. 
Der kunne konstateres et lille mindre forbrug i forhold til budgettet. Således var DMK’s samlede 
formue pr. 30.5.2011 på 151.300,17 kr.   

Adgang til DMKs konti har også været problematisk, fordi der bl.a. manglede en del 
dokumentation for klubbens eksistens. Dette blev d. 19. september bragt endeligt på plads, så 
både kassereren og DMK’s formand har netadgang mv. til DMK’s konti.  

En udfordring har også været, at der ikke har været lister over klubbens aktiver, herunder PCere, 
printere mv. Dette bliver en opgave for den kommende kasserer at få en optegnelse over. Dette 
kunne også være ønskeligt for kredsene og specialklubberne at få. 

Der er nu fulgt op på alle henvendelser om medlemskab, ændringer til disse mv. og vi er nu cirka 
440 medlemmer i DMK, da netbanken blev tjekket lørdag d. 1. oktober d.å. Tilgangen siden d. 
10/7-2011 har været cirka 50 medlemmer. Der er ikke gået lang tid, førend nye medlemmer har 
fået et velkomstbrev med medlemsnummer og pasningsvejledning fra DMK. 

Johnny Ramm spurgte om stambogskontoret var momspligtigt. Chr. Harlang forklarede hernæst at 
det var ikke-kommercielle foreninger ikke. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2010/2011. 

 

7. Budget 

Lene S. Kristensen fik ordet – og fremlagde budgettet for 2011/2012. Der er budgetlagt med 
kontingent indtægter for i alt 100.000 kr. og der er budgetlagt udgifter for i alt 128.000 kr. – 
dermed forventes et samlet merforbrug på 28.000 kr. Der blev dog taget forbehold for 
udgiftsniveauet, som alene var skønnet ud fra tidligere niveau. I budgettet var indarbejdet en 
forudsætning om en ændret struktur for kontingent, sådan at det bliver forholdsvis dyrere at 
modtage Agurke Tidende med posten. Ændringen var begrundet i et ønske om at få afspejlet de 
reelle udgifter ved trykning og porto til Agurke Tidende i kontingentet. 

Kontingent 
Medlemskab – 
AT med mail 

Medlemskab – 
AT med post 

Forslag til 
kontingent i 2012 
– AT med mail 

Forslag til 
kontingent i 2012 
– AT med post 

Junior 150 225 100 300 

voksen 225 325 150 450 

Senior 150 225 100 300 

husstand 275 425 200 500 



Udover fastsættelse af kontingentet skulle generalforsamlingen godkende æresmedlemmerne. 
Nete Dietrich gennemgik DMK’s aktuelle æresmedlemmer og deres begrundelser. 

 Mette Lybek Rueløkke – medstifter af DMK, klubbens første formand og formand gennem 
16 år. 

 Annette Creutzberg – medstifter af DMK, klubbens første kasserer og næstformand. 

 Kaj Robert Svensen – tidligere redaktør på dyrevennen – hjalp DMK i de første år. 

 Magaretha von Wedel – tidligere formand for SSV (Syd Sveriges smådyrsvenner) – forestod 
dommeruddannelser og dømte talrige udstillinger i DMK’s tidlige år. Gjort til æresmedlem 
for sin store indsats for DMK. 

 Helle, Niels og Kirsten Stannius – søster og forældre til Mette Stannius, som var et elsket og 
meget aktivt medlem af DMK, som døde alt for tidligt – endvidere blev der stiftet en pris, 
”årets marsvineejer” til minde om Mette. 

Generalforsamlingen godkendte både budgettet for 2011/2012, de nye satser for kontingent i 
2012, samt indstillede de nuværende æresmedlemmer til at fortsætte. 

 

8. Stambogskontorets beretning 

Annbritt Jørgensen fik ordet og aflagde beretning om stambogen til dato. Annbritt kunne fortælle 
at der til dato var lavet 2.800 stamtavler, hvilket er knap 500 færre end sidste år ved samme tid. Til 
gengæld er ventetiden på stamtavler nede på max 1 uge efter betaling af disse. Der blev udleveret 
regnskab. 

Stambogens regnskab blev godkendt. 

 

9. Øvriges beretning 

Dirigenten oplyste at under dette punkt kan kontaktpersoner for f.eks. specialklubber, formænd 
for kredse, dommeransvarlig, AT-redaktør eller andre aflægge deres beretning. Herefter var der 
flere, som ønskede at afgive beretning; 

 

Malene Kjelin Morsing formand Kreds 1: Vi har i kreds 1 haft et år med rigtig mange spændende 
arrangementer. 

Årets første arrangement var en velbesøgt dobbeltudstilling i marts afholdt i Slangerup. 

Efterfølgende repræsenterede Kreds 1 i maj DMK ved smådyrsdagen på Dyreværnet i Rødovre. 
Det var et åbent hus arrangement med fokus på marsvin, kaniner og andre smådyr, og her blev 
uddelt mange gode råd samt materiale om marsvins pasning og pleje. 



Senere i maj var der lagt op til en dag med oplæg om farvegenetik og efterfølgende spisning og 
hygge. Vi synes alle i bestyrelsen at det var rigtig hyggeligt med et arrangement hvor vi rigtig fik 
snakket på kryds og tværs. Det bliver bestemt ikke sidste gang vi holder tema-dag.  

Årets helt store arrangement har været Roskilde Dyrskue der lå i starten af juni. Forberedelserne 
begyndte allerede sidste år, og til trods for det store arbejde vi lagde i det er det bestemt ikke 
sidste gang at man vil kunne møde marsvin på dyrskuepladsen i Roskilde. I løbet af de tre dage 
dyrskuet varede havde vi flere tusinde besøgende i vores DMK stand hvor man kunne spørge om 
alt vedrørende marsvin og virkelig blive inspireret til at tage hånd om dyrene. Der blev også uddelt 
flere hundrede foderprøver, foldere og infoark, og det var bestemt en stor succes!  

Sommeren i kreds 1 har så gået med at planlægge næste udstilling i kreds 1, som finder sted d. 15. 
oktober.  

Desværre har vi samtidig med indbydelsen til udstilling, måtte indkalde til en ekstraordinær GF i 
kreds 1. Samme dag som der var ekstraordinær GF i DMK, modtog Kreds 1 en mail om at 16 
medlemmer ønskede en EGF i kreds 1. Begrundelse stod vi meget tvivlende overfor da der 
hovedsageligt var lagt vægt på at kredsen ikke havde opfyldt formålsparagraffen, nemlig at 
udbrede kendskabet til marsvins pasning og pleje, men som ønsket af afsenderne har kredsen 
indkaldt til en EGF der bliver afviklet umiddelbart efter udstillingen d. 15. oktober. 

Vi glæder os alle til at se jer på Mørkhøj Skole den 15. oktober.       

Annbritt Jørgensen formand Kreds 4: 
Kreds 4 blev nedlagt i maj 2011 og kom op at stå igen ved en stiftende GF i August. Der afholdes 
udstilling i sidste weekend i november. 

Lene S. Kristensen kontaktperson Børnedyrsklubben:  

Klubben har været god til at skaffe sponsorgaver ved alle børnedyrsudstillinger, så børnene vil 
fortsat vinde mange præmier ved udstillingerne. 

Christina V. Jensen udstillingskoordinator: Det er lidt svært at holde lister opdateret, når kredsene 
ikke vil sende ind hvem de har brugt. Opfordrer til at alle der har siddet indtjek eller sekretær på 
kreds 3s udstilling i juni skriver til mig, så jeg kan få registreret at de har brugt uddannelsen. 
Minder om at kredsene skal skrive til mig når de har dommere og sted på plads, så jeg kan få det i 
kalenderen, nåde på HP og i AT. Hvis kun der skrives til webmaster er det et tilfælde hvis jeg får 
oplysningerne, og hvis HP er nede skal medlemmerne kunne indhente oplysninger hos mig senest 
en uge inden tilmeldingsfrist. 
Det er blevet foreslået at udstillingskoordinator laver en vejledning i hvem der skal have hvad med 
hvilke deadlines i forbindelse med udstilling, så nye kredsmedlemmer, specialklubkontaktpersoner 
osv. har noget at gå frem efter. Evt. også at resultater sendes til udstillingskoordinatoren, som så 
sørger for at få det videre til de rette steder (og dermed også vil ligge inde med resultater som 
backup ved pointjagter). Dette vil jeg gerne arbejde videre med. 

 



Anne K. Petersen tidligere formand for den pt. nedlagte Kreds 2 (?) 

Lina Kugge redaktør for Agurke Tidende: Opfordrede kreds og specialklub formændene, at de 
skulle huske at meddele AT, når der var ændringer i kontaktoplysningerne. 

Helle Nahmensen kontaktperson for Satin klubben; klubben fungerer ikke pt, men vi er nogle der 
gerne vil have den op at køre. 

Eva spurgte til hvilke specialklubber der var nedlagt og fik svaret at ruhårs samt 
ensfarvetklubberne var nedlagt, men at der blev arbejdet på at retablere disse. 

10. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen på det beløb, der skal udbetales til kredsene 

Lene S. Kristensen fik ordet. I det netop godkendte budget er afsat 10.000 kr. til kredsene. Det blev 
drøftet om dette beløb skulle fordeles forholdsmæssigt eller efter ansøgning. Der var enighed om 
at bestyrelsen fastsætter kriterier for uddeling af midler til kredsene. 

Punktet var gennemgået under budget, hvor det også naturligt hører hjemme og Chr. Harlang 
foreslog, at man på sigt fjernede dette punkt fra dagsordenen/vedtægterne. 

 

11. Valg af 4 stemmetællere 

Dirigenten spurgte om der var fire kandidater, som ønskede at melde sig som stemmetællere. 
Natashia Resendorf, Camilla Lundberg, Eva Christiansen og Mette Lybek Rueløkke meldte sig. 

 

12. Indkomne forslag.  

Dirigenten gennemgik de fremsatte forslag i rækkefølge og inden de blev sat til afstemning fik 
forslagsstilleren mulighed for at motivere forslaget kort. 

 

a. Forslag om ændring af §4 stk. 5. om husstandsmedlemskab og stemmer. 

Forslagsstiller Lene Kristensen, motiverede forslaget. Der var 92 stemmer for, 5 stemmer 
imod og ingen blanke. Forslaget blev dermed vedtaget. 

b. Forslag om ændring af krav for indkaldelse til ekstraordinær GF. 

Forslagsstiller Annette Creutzberg, motiverede forslaget. Der var 91 stemmer for, 4 
stemmer imod og 2 blanke. Forslaget blev dermed vedtaget. 



c. Forslag om udvidelse af §4 med stk. 6 om at man ikke kan besidde betroede poster i to 
konkurrerende danske foreninger. 

Forslagsstiller Lina Kugge, motiverede forslaget. Der var 90 stemmer for, 5 stemmer imod 
og 2 blanke. Forslaget blev dermed vedtaget. 

d. Forslag om ændring af § 39 om dommere. 

Forslagsstiller Lina Kugge, motiverede forslaget. Der var 88 stemmer for, 7 stemmer imod 
og 2 blanke. Forslaget blev dermed vedtaget. 

e. Forslag om tilføjelse af stk 6 (eller 7 hvis forslag C vedtages) til § 4 ang. ekskluderede 
medlemmers indmeldelse i DMK. 

Forslagsstiller Johnny Ramm, motiverede forslaget. Der var 82 stemmer for, 7 stemmer 
imod og 6 blanke. Forslaget blev dermed vedtaget. 

f. Forslag om købskontrakt 

Forslagsstiller Ann-Marie Houmann Christensen, motiverede forslaget. Der var 33 stemmer 
for, 58 stemmer imod og 6 blanke. Forslaget blev dermed ikke vedtaget. 

g. Forslag om ændring af §24 stk 2 om stambogsføring 

Forslagsstiller Annbritt Jørgensen, motiverede forslaget. Der var 89 stemmer for, 7 
stemmer imod og 1 blank. Forslaget blev dermed vedtaget. 

h. Forslag om tilføjelse til § 15 Økonomi 

Forslagsstiller Lene Kristensen, motiverede forslaget. Der var 91 stemmer for, 5 stemmer 
imod og 1 blank. Forslaget blev dermed vedtaget. 

 

13. Valg til bestyrelsen 

Dirigenten kunne konstatere, at hele bestyrelsen var på valg og der skal besættes flg. poster for 
nævnte perioder: 

Ekstraordinær generalforsamling 

 Formandsposten for perioden 2010-2012 vælges på den ekstraordinære 
generalforsamling 

 2 menige medlemmer for perioden 2010-2012 vælges på den 
ekstraordinære generalforsamling 



Ordinær generalforsamling 

 Valg af næstformand for perioden 2011-2013 

 Valg af 3 menige medlemmer for perioden 2011-2013 

For så vidt gælder formandsposten og de 2 menige medlemmer, som skal sidde for perioden 2010-
2012, skulle disse poster have været valgt på den ekstraordinære generalforsamling og derfor kan 
der til netop disse poster opstilles på dagen. Derpå forhører dirigenten sig om der er andre som 
ønsker at opstille til posten som formand. Dette var ikke tilfældet, hvorfor valg af formand og de 
to menige medlemmer blev afviklet samtidigt. 

Dirigenten gjorde opmærksom på at der skulle vælges to menige medlemmer for resten af 
perioden 2010-2012 – Da disse poster skulle have været valgt på den ekstraordinære 
generalforsamling kan der til netop disse poster opstilles på dagen. Der er på forhånd opstillet flg. 
kandidater: Malene Kjelin Morsing, Cathrine Slangerup, Annette Creutzberg, Annbritt Jørgensen, 
Lene S. Kristensen, Christina Jensen, Helle Nahmensen, Jeanne Ravnsgaard og Anne Koreska 
Petersen. Derudover ønskede Susan Lindgaard at opstille til posten som menigt medlem af 
bestyrelsen. 

Herefter iværksættes valget af formand, der er på forhånd opstillet en kandidat: Nete Dietrich. De 
afgivne stemmer optælles med følgende resultat 64 stemmer på Nete Dietrich og 44 blanke. 
Dermed var Nete Dietrich valgt til formand. 

Valg af menige medlemmer var med følgende resultat: Malene Kjelin Morsing (61 stemmer), 
Cathrine Slangerup (6 stemmer), Annette Creutzberg (55 stemmer), Annbritt Jørgensen (11 
stemmer), Lene S. Kristensen (25 stemmer), Christina Jensen (15 stemmer), Helle Nahmensen (11 
stemmer), Anne Koreska Petersen (9 stemmer), Jeanne Ravnsgaard (8 stemmer) og Susan 
Lindgaard (5 stemmer). Dermed var Malene Kjelin Morsing og Annette Creutzberg valgt til 
bestyrelsen for 1 år. 

Valg af næstformand – her var det ikke muligt at opstille på dagen – og der var opstillet en 
kandidat: Christina V. Jensen. De afgivne stemmer optælles med følgende resultat 90 stemmer på 
Christina V. Jensen og 2 blanke.  

Derefter var der valg af 3 menige medlemmer for perioden 2011-2013. Der skulle vælges blandt de 
opstillede kandidater, dog undtaget de to, som allerede var valgt. Valg af menige medlemmer var 
med følgende resultat: Cathrine Slangerup ( 22 stemmer), Annbritt Jørgensen (22 stemmer), Lene 
S. Kristensen (69 stemmer), Christina Jensen (39 stemmer), Helle Nahmensen (21 stemmer), 
Jeanne Ravnsgaard (12 stemmer) og Anne Koreska Petersen (14 stemmer). Der blev dernæst 
stemt en gang til, for at afgøre om Annbritt Jørgensen eller Cathrine Slangerup skulle have den 
sidste bestyrelsesplads. Stemmetallene var som følger: Annbritt Jørgensen 51 stemmer og 
Cathrine Slangerup 16 stemmer. Dermed var Lene S. Kristensen, Christina Jensen og Annbritt 
Jørgensen valgt for 2 år og Cathrine Slangerup og Helle Nahmensen blev henholdsvis første og 
anden suppleant. 

 



14. Valg af 1 -2 regnskabskontrollanter og 1 -2 suppleanter. (jvf stk6) 

Dirigenten oplyste at der skulle vælges regnskabskontrollanter. Her blev Rikke Breiner og Mira 
Frank valgt og Anne Koreska Petersen valgt som suppleant. 

15. Eventuelt 

Den nyvalgte formand takkede på hele bestyrelsens vegne for valget. Herefter bemærkede hun at 
det havde været et turbulent år for klubben, med ikke mindre 3 ekstraordinære 
generalforsamlinger indenfor et år. Det var glædeligt at der nu var valgt en bestyrelse og vi 
sammen kan se frem. Hun takkede medlemmerne for deres medvirken til at det blev en god 
generalforsamlingen og lovede en høj grad af medlemsinddragelse i den forestående udvikling af 
DMK. 

Dirigenten bemærkede, at han var glad for det gode forarbejde, som bestyrelsen havde lavet forud 
for hans deltagelse i generalforsamlingen. Og slutteligt takkede han de fremmødte for god ro og 
orden! 
 
 


