
Beslutningsreferat februar 2012 

Klubbens mailadresse har været hårdt angrebet af spammails, efter mange år uden beskyttelse af 

mailadresserne på hjemmesiden. Især i den seneste periode har problemet været slemt. Derfor har 

bestyrelsen valgt at skifte mailadresserne ud med nye, i håb om det hjælper på problemet. Yderligere har 

webmasteren beskyttet mailadresserne på hjemmesiden, for at undgå spammails.  

DMK ligger inde med en skyldner liste på folk, som skylder DMK penge for stamtavler, og lign. Vi har valgt 

ikke opkræve rykkergebyrer som det har været kutyme førhen, i håb om at det hjælper på at få de 

forskellige udeståender afviklet.  

I forbindelse med genindmeldelse, har flere medlemmer ønsket at få deres gamle medlemsnummer 

tilbage. Da vi ikke har en fuldstændig oversigt over tidligere medlemmers medlemsnumre, vil vi ikke kunne 

tilbyde dette til alle. For at gøre det ens for alle, er det blevet besluttet, at ”gamle” medlemmer kan få 

deres tidligere medlemsnummer igen, hvis de var medlem 1 år tilbage. 

Angående dommeraspirant ansøgninger har bestyrelsen besluttet at disse skal sendes til bestyrelsen, som 

tjekker at formalia er i orden. Her tænkes der på at de påkrævede uddannelser som bærer, sekretær, og 

indtjekker er erhvervet. Herefter sendes ansøgningerne til dommerkomiteen, som behandler dem.  

Der har sideløbende været en sag om bedrageri begået af kreds 3’s tidligere kasserer, som er blevet dømt 

til at tilbagebetale pengene til DMK. Dette er ikke sket, og da kreds 3 er nedlagt er det nu DMK som skal 

inddrage pengene. Bestyrelsen har valgt at tage det i fogedretten. 

I forbindelse med at bestyrelsen og stambogsudvalget har besluttet, at det er muligt at skifte 

opdrætternavn, er det vedtaget at det vil koste 250 kr. at skifte opdrætternavn.  

DMK har fået en anmodning om at Anne Iversen ønsker at genoptage sit dommerhverv i DMK. Bestyrelsen 

har i samarbejde med dommerkomiteen behandlet denne anmodning, og har givet afslag på den.  

For at få så korrekt et regnskab til DMK for regnskabsperioderne og løbene at kunne holde regnskab med 

udgifter, er følgende retningslinjer for godtgørelser og refundering af udlæg vedtaget: 

1) For at få udbetalt godtgørelser eller refunderet udlæg og lignende, skal dokumentation for dette, være 

kassereren i hænde senest 2 mdr. efter at udgiften er afholdt.  

2) Ønskes dækning af udlæg eller godtgørelser ældre end 2 mdr. er kravet forældet og der kan ikke ske 

udbetaling. Der kan søges om dispensation ved bestyrelsen, dog kan der ikke gives dispensation til krav, der 

hidrører et tidligere regnskabsår. 

Bestyrelsen februar 2012.  


