Beslutningsreferat marts 2012.
DMK har fået en henvendelse fra en anden dansk marsvineforening vedr. Nordisk Mesterskab i 2012. Den
anden forenings medlemmer ønsker at kunne deltage på dispensation uden medlemskab af DMK og uden
DMK-stamtavler på linie med de andre nordiske klubbers medlemmer. Bestyrelsen mener ikke, at det er
noget DMK selv kan bestemme, og har derfor sendt en forespørgsel til de øvrige nordiske lande, for at høre
om der er indvendinger mod, at den anden danske forenings medlemmer deltager i NM2012. Der har ingen
indvendinger været, og den anden danske forening kan derfor deltage i det nordiske mesterskab afholdt af
DMK, på linie med de andre nordiske klubbers medlemmer.
PR (Christina og Benedikte Jensen) har fået en henvendelse fra fugleforeningen i Århus vedr. DMKs
deltagelse i nogle dyreetiske medlemsmøder, og om udarbejdelse af en pasningsvejledning til marsvin. Der
er blevet lavet en lovændring, der gør, at det bliver lovpligtigt at dyre-butikker skal udlevere
pasningsvejledninger ifm. salg af dyr. Pasningsvejledningerne skal igennem en godkendelse på højere plan,
men PR varetager kontakten omkring dette, samt sørger for samarbejdet og udarbejdelsen af en tilrettet
pasningsvejledning til marsvin, sidstnævnte i samarbejde med andre bestyrelsesmedlemmer.
Lux shoppen har henvendt sig til bestyrelsen omkring form, billedmateriale og fremtidigt salg af
standarden. Bestyrelsen har valgt pt. at lade dommerkomiteen forny standarden, og komme med oplæg til
hvordan opsætning og billedmaterialet skal være. Når standarden i tekstform ligger klar, så tager vi det
derfra, mht. formen på standarden og distribution/salg af denne.
Et medlem har henvendt sig omkring en skabelon til hvordan udstillingsresultaterne skal skrives og
afleveres til DMK’s hjemmeside. Hver kreds, team, og specialklub skriver resultaterne forskelligt ind, og det
besværliggør arbejdet med at lægge det på hjemmesiden, samt selve pointoptællingen. En nem skabelon er
derfor ønskværdig. Lina Kügge vil lave en skabelon/vejledning til hvordan udstillingsresultaterne skal skrives
ind.
Der er mangel på papir til championatsdiplomerne og der skal bestilles nyt. Det lægges på
medlemsforummet om medlemmer har ideer til type/farve og mulige links til, hvor nyt papir kan købes. Da
den eksisterende stambogsprinter har svært ved at tage tykkere papir, indkøbes en lille ekstra printer til
dette.
Datoen for afholdelse af NM2012 bliver d. 15-16. september. Malene Kjelin Morsing har skaffet de fleste af
dommerne og Cathrine Slangerup står for hallen, det bliver Slangerup Hallen.
Bestyrelsen marts 2012.

