
Beslutningsreferat maj 2012. 

Bestyrelsen har diskuteret reglerne for det årlige Danmarks Mesterskab, da de regler/krav der pt. findes til 

lokalet er uklare omkring det punkt om DM skal være med bure, eller om udstillingen kan holdes burløs. 

Bestyrelsen er nået frem til at da DM er en særlig og ikke mindst vigtig udstilling, hvor der bl.a. uddeles 

ekstra titler og generelt er mange tilmeldte dyr, bør udstillingen være med bure. Dette gør også udstillingen 

mere publikumsvenlig. Der laves derfor et nyt udkast til kravene til lokaler til afholdelse af DM.  

I yderste tilfælde er der dog mulighed for at give dispensation til en burløs udstilling hvis DM skal afholdes 

af et team eller lign., men der skal ansøges om dispensation, og denne skal være velbegrundet.  

DMK har en PR stand på Hjallerupmarked første weekend i juni og det er fam. Jensen (Lene, Preben, 

Benedikte & Christina Jensen) som varetager standen. Der er lavet et overslag over udgiften til kørsel osv., 

og Christina Jensen sørger for at Lene S. Kristensen får udgifts bilag så der kan udbetales godtgørelse. Det 

er Christina Jensen der sørger for at DMK får en stand, og at girokort sendes til Lene S. Kristensen.  

DMK har snakket om at rette henvendelse til kreds 4’s tidligere kasserer, da der fortsat mangler at blive 

overdraget regnskab til kredsens revisor, og fordi kredsens midler skal overføres til DMK, da kredsen har 

været nedlagt siden februar. Kredsens tidligere kasserer har imidlertid selv henvendt sig vedr. at 

overdragelsen er sket.  

Dommerkomiteen har henvendt sig og ønsker at vide om bestyrelsen har indvendinger imod at Christine 

Åsegård bliver uddannet som racedyrsdommer i DMK, da Christine er aktiv på mange af DMK’s udstillinger 

både som børne/kæledyrs dommer og som udstiller, og selv ønsker at videreuddanne sig. Christine Åsegård 

er i øvrigt uddannet kæledyrsdommer i NMK. Bestyrelsen har ingen indvendinger, men finder at vi bør 

kontakte NMK og høre om de har eventuelle indvendinger. Derudover mener bestyrelsen at Christine forsat 

skal have status som norsk dommer, hun kommer altså ikke til at sidde i DMK’s dommerkomitee, men hun 

fritages derfor også for nogle af de krav som der ligger til de danske dommere, f.eks. nogle af de 

forudgående uddannelser og lign.  

DMK har fået en henvendelse fra Stephanie Dueholm omkring et lille hyggeligt PR arrangement i Land og 

Fritid i Hadsund. Bestyrelsen synes det er et rigtigt godt initiativ, og har derfor givet Stephanie grønt lys.  
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