Beslutningsreferat april 2012.
På dommermødet d. 12. juni 2010 blev det besluttet, at det er muligt at søge DMK om tilskud til at benytte
danske dommere, når de skal over storebæltsbroen. Det har ikke været muligt for den nye bestyrelse at
finde beløbsstørrelsen for dette tilskud. Det blev besluttet i første omgang at der kan gives tilskud på 500 kr
til 1 dommer pr udstilling.
PR kontoret havde brug for nye tonerpatroner til printeren, og det er blevet besluttet at vælge høj
kapacitet patroner. Patronerne løber op i ca. 6900 kr., men holder til gengæld rigtig længe og skulle være
mere økonomiske end de øvrige patroner.
Kreds 2 har et party telt som har været benyttet til PR arrangementer. Teltet ligger ved en tidligere
formand af kreds 2, som har rettet henvendelse til DMK og ønsker teltet afhentet. Vi har været så heldige
at et DMK medlem har tilbudt at hente teltet og opbevare det. Det sætter vi stor pris på!
Bestyrelsen har fået en henvendelse omkring placeringsrosetter(præmiebånd ved 1/1 placering) på
udstillingerne. Henvendelse går på om rosetterne/båndene skal være der, altså om de enten skal kunne
købes eller skal udleveres gratis, eller om rosetterne/båndene kan fjernes helt. Ifølge DMKs regler skal der
være placeringsrosetter/præmiebånd, men det er op til arrangøren selv om der uddeles placeringskort som
mod betaling kan veksles til en/et roset/bånd, eller om rosetter/bånd udleveres gratis.
Placeringsrosetterne/præmiebåndene er en betydelig udgift i forbindelse med udstillinger, og det er svært
at forudse nøjagtigt hvor mange der bliver brug for på en udstilling. Da DMK har flere teams osv. har
bestyrelsen besluttet at DMK indkøber et rosetlager. Kredse, teams, og specialklubber kan købe af dette
lager, og får dermed mulighed for kun at betale for de rosetter/bånd der bliver brugt, ved at returnere
overskydende rosetter/bånd.
Et medlem har henvendt sig for at høre om det er muligt, at DMK vil tillade udenlandske års titler på de
danske stamtavler. Vi har valgt at sende denne forespørgsel til stambogsudvalget for at få deres
kommentarer, da det er stambogskontoret, der har det daglige arbejde med dette emne.
På baggrund af at forårets udstillinger har ligget meget tæt og udstillingerne muligvis derfor er blevet
mindre, har bestyrelsen besluttet at udstillingskoordinatoren henstiller teams, kredse, og speciaklubber til
at sprede udstillingerne bedre ud over året. Dette både for dyrenes skyld, for udstillernes skyld og for
arrangørenes skyld. Bestyrelsen gør opmærksom på at 14-dages reglen forsat gælder.
I samme forbindelse har bestyrelsen besluttet at de større PR arrangementer i DMK kommer i kalenderen
på DMK’s hjemmeside. På disse dage kan der ikke afholdes udstilling, hvilket er vedtaget bla. med baggrund
i at disse PR arrangementer er med til at opfylde DMK’s formålsparagraf og at der er brug for frie hænder til
afholdelse af disse store arrangementer.
Et PR arrangement udløser dog ikke 14-dages reglen, og kan derfor godt afholdes i weekenden mellem to
udstillingsweekender.

Det har førhen været kutyme at opdrætternavne flyttes fra listen over aktive opdrætternavne til
beskyttede opdrætternavne pr. 1/2 hvert år, men vil i fremtiden blive flyttet pr. 1/1, hvis der vel at mærke
ikke er betalt kontingent, ifølge fristen for kontingentfornyelse.
På DMK’s hjemmeside under opdrættere i de forskellige kredse er det kun DMK’s godkendte
opdrætternavne som kan komme på listen. For at komme på listen, skal ens opdrætternavn altså være
godkendt i DMK, det er ikke nok at navnet er godkendt i en tilsvarende forening.
Kreds 4 er pt. nedlagt, men kredsen havde en trailer til kredsens bure som der skulle tages stilling til. Det er
besluttet at DMK betaler vægtafgift for traileren, og beløbet fratrækkes kredsens midler som DMK har fået
overdraget ved kredsens nedlæggelse. Mht. sagen til fogedretten er det blevet besluttet at benytte en
advokat der er vant til at stille i fogedretten til et beløb på 625,- kr. Mødet i fogedretten sluttede med en
aftale om tilbagebetaling, og bestyrelsen besluttede at lade advokaten stå for opkrævning af afdragene,
igen til et årligt gebyr til advokaten på 625,- kr.
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