
Online bestyrelsesmøde 15-12-2011 

1) Tilstede. 

Malene, Christina V, Lene, Christina J, Nete, (Helle, Cathrine)  

 

2) Dirigent. 

Malene 

 

3) Referent. 

Malene 

 

4) Godkendelse af sidste referat. 

Er godkendt på forum. 

 

5) Dommerkommiteen. Hvem sidder i den? Hvem tager initiativ til at sætte den i gang? 

Dommerlisten på hjemmesiden deles op med en oversigt over alle dommere og hvem af disse der 

også sidder i dommerkommiteen. Dette er Eva Helgren, Claus Füssel, Malene Kjelin Morsing og 

Lene Colding. Der udsendes en mail til disse omkring opstart af dommerkommiteen, samt at 

bestyrelse ønsker at der bliver taget stilling til hvem der skal være dommeransvarlig. Der skal 

yderligere tages stilling til hvordan Mette Rueløkke skal opdateres, og om Annette Creutzberg der 

tidligere har været dommer kan blive genoplært. 

 

6) Kontingent for dem der sidder i dommerkommiteen. 

Kun dommere der også sidder i DMKs dommerkomitee fritages for kontingent. I første omgang er 

dette Eva Helgren, Claus Füssel, Malene Kjelin Morsing og Lene Colding.  

 

7) Teams. Er der sendt info til dem der tidligere har forespurgt? Er det kommet på hjemmesiden? 

Der er tildelt bestyrelseskontaktpersoner til de teams der har forespurgt om dette, og der er sendt 

udstillingsvejledning til Gertie Finne og Sara Kristensen. Udstillingsvejledningen lægges nu på DMKs 

hjemmeside, hvor der også kan findes retningslinier for teamudstillinger. 

Flere teams er godkendt. Indtil videre inkluderer det følgende: Anne Korreska Pedersen, Annbritt 

Jørgensen og Christina Jensen. Kontaktperson for Team Jensen er Christina V.  

 

8) AT redaktørens opgaver. Skal redaktøren rette i private indlæg? 

AT redaktøren retter ikke i private indlæg, og sådan fortsætter det. Redaktøren skal dog læse AT 

igennem for meningsforstyrende fejl, f.eks. forkerte datoer og misvisende information.  

 

9) Igangsættelse af projekter 

a. NM 2012 

Der er udsendt mail til de øvrige nordiske klubber med information om NM 2012 i Danmark. 

Flere haller er fundet, men der skal besluttes en endelig hal hvor der også er god mulighed for 

overnatning samt gode parkeringsforhold. Til racedyrene benyttes formentlig engelske 



dommere, men til kæle- og børnedyr bruges nordisk (f.eks. danske) dommere, da kun disse har 

en dommeruddannelse lig den vi har i DMK.  

Datoen bliver 15-16. september 2012, og der er taget højde for at det ikke ligger samtidig med 

en stor engelsk udstilling, da dette kan være problematisk mht. ledige racedyrsdommere.   

 

b. Medlemsforum 

Ikke nået. 

 

c. Brevkasse 

Ikke nået. 

 

d. Nye vedtægter 

Ikke nået. 

 

10) Svar til Marianne Saager vedr. webadresse for kreds 3 – regningen.  

Tidligere webmaster og bestyrelse for kreds 3 har haft et nyt domæne til kreds 3s hjemmeside og 

ønsker at dette dækkes af DMK. Det er besluttet at dette ikke dækkes, da kredsen hele tiden har 

haft mulighed for at benytte DMKs eget domæne ligesom øvrige kredse og specialklubber har gjort. 

Lene har formuleret en mail der sendes til Marianne Saager.  

 

11) Kørsel i kredsene ifm. PR-arrangementer (Hvem skal betale og hvordan skal/bør 

forretningsgangen være (godkendelse mv.)) 

Ikke nået. 

 

12) Godkendelse af særtryk og lign. ved PR som ligger i PR kategorien. 

Ikke nået. 

 

13) Vi skal have meldt ud til folk at for at udstille dyr i DMK, skal deres DMF tavler oversættes til 

DMK tavler.  

Ikke nået. 

 

14) Evt.  

Intet.  

 

15) Ny møde dato.  

Bestyrelsesmøde 4. februar 2012.  


