Referat fra bestyrelsesforummet. November – december 2012.
På vores GF i oktober kom det på bane at Rødovre dyreinternat havde stop for indlevering
af marsvin. Dette viste sig at være et midlertidigt stop.
DMK er blevet inviteret til et interessent møde på kæledyrsområdet hos
fødevareministeren, Mette Gjerskov, i FVST (Fødevarestyrelsen) – Christina V og Lene S K
deltog d. 23/11-12. DMK havde forskellige emner med på bordet, som blev noteret. Der er
et sammenfattet indlæg i AT-februar 2013, således at man kan læse nærmere. Der er
udarbejdet og fremsendt forslag til pasningvejledning til FVST
Det er kommet bestyrelsen for øre at en person, der ikke er medlem af en marsvineklub,
på facebook har spurgt ind til, hvorfor der er 2 foreninger. Der bliver svaret pænt og
oplysende fra DMKs side og vi vil gerne opfordrer vore medlemmer til at accepterer at der
er flere foreninger og skrive pænt og tolerant på de sociale medier.
En opdrætter har henvendt sig til bestyrelsen pga en anden opdrætters opførsel (begge
fra DMK) i forbindelse med udtalelser/skriverier på facebook. Dialog er foretaget med
begge parter, og vi kan kun opfordre til en ordentlig tone når man bevæger sig rundt på
facebook og andre medier.
Der har været henvendelse fra et medlem, som fortæller at DMF har genbrugt DMKs
stambogsprogram og blot ændret enkelte ting. Der frygtes for hvor sikre medlemmets
data er. Vi har som bestyrelse undersøgt det juridiske i dette forhold og kontaktede politiet
i den sammenhæng. Det vi fik at vide var, mundtligt, at der ikke umiddelbart var tale om
en kriminel handling, da der ikke var tale om tyveri, da DMK jo stadigvæk var i besiddelse
af Stambogen (=databasen). Mht. videregivelse af personoplysninger, så skulle en advokat
kontaktes, hvis vi ville videre i sagen.
Dette har vi ikke ønsket at gøre.
DMK er kommet på facebook for alle marsvineinteresserede, dog for en prøveperiode,
hvorefter det evalueres.
Der har været en sag vedr. ændring af opdrætternavn, hvor en opdrætter fik dispensation
og den endelige regeltekst omkring dette forlyder:

12. Opdrætternavnet er bindende efter godkendelse og kan ikke skiftes ud ved eventuel
senere
fortrydelse.
Der kan dog gives dispensation af Hovedbestyrelsen, såfremt ønsket om ændring er
velbegrundet.
Bliver der givet dispensation, skal man sende en ny ansøgning om opdrætternavn til
stambogskontoret. Efter betaling af gebyret på 250 kr vil det nye navn blive bragt i AT til
godkendelse.
Ændringen er sat ind i ”Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn” på
hjemmesiden

Håndtering af indsigelser mod opdrætternavne er blevet præciseret.
I forbindelse med ansøgning om opdrætternavn og efterfølgende indsigelser mod
opdrætternavnet følges denne fremgangsmåde, da det da det er bestyrelsen. der kan
kræves til ansvar for beslutningerne:

1) der modtages en ansøgning om opdrætternavn på den relevante mailkonto
2) det ansøgte navn sættes i AT ifølge reglerne
3) indsigelser sendes til stambogsudvalget, som sender dem videre til bestyrelsen
4) stambogsudvalget behandler indsigelserne og kommer med deres anbefaling til
bestyrelsen
5) bestyrelsen træffer den endelige beslutning og melder denne tilbage til
stambogsudvalget
6) stambogsudvalget giver besked til ansøgeren når de har fået svar fra bestyrelsen
Det er besluttet at ændre kørselsgodtgørelse for bestyrelsesmedlemmer fra 2,1 kr/km til
1,5 kr/km og +0,5 kr/km i tilfælde af større træk/trailer.
Vi er efter GF gået i gang med at forberede et medlemskab af EE, i denne forbindelse er
DMKs vedtægter blevet oversat til engelsk. Vedrørende medlemskab af EE har der været
visse udfordringer, der er blevet løst undervejs. Vi sender en repræsentant af sted til et
møde i maj 2013.
Grundet at referatet fra GF fylder meget i AT, uden nødvendigvis at give fuld værdi, er det
blevet diskuteret om det måske kan afkortes lidt til AT og så fuld version på hjemmesiden.
Det lægges op på medlemsforum for at høre medlemmernes mening.
På vores GF i oktober blev det foreslået at PR informerer om at man kan bestille særtyk
hos dem gratis til PR, og hvad de ligger inde med, samt at de også kan findes på
hjemmesiden til print. Nye medlemmer bliver i deres velkomstbrev informeret om dette.
Det er blevet besluttet at specialklubberne skal sende referat til Hovedbestyrelsen, således
at HB er opdateret mht kontaktpersoner ol. Det blev også, af den tidligere bestyrelse
besluttet, at specialklubbers og kredses hjemmesider skal ligge som undersider til DMKs.
Dette er for at sikre, at hjemmesiderne ikke slettes når en specialklubs/kreds webmaster
stopper eller at en specialklub/kreds glemmer at lukke hjemmesiden, så regninger fra
webhotellet ikke bliver betalt. Specialklubber og kredse skal være informeret om dette
forhold.
Fremover vil AT ligge på medlemsforum 1 måned af gangen, så medlemmerne har
mulighed for at downloade AT i stedet for at modtage det pr mail.
/ DMKs bestyrelse

