Referat fra bestyrelsesforummet primo 2013. Januar - februar
DMK blev indbudt til PR i Plantorama d. 10/2-2013. Vi sagde naturligvis jatak og deltog i
Aalborg, Randers, Egå og Viborg.
DMK deltager i Vild med Dyr messen 16-17. marts 2013.
DMK deltager igen i år i Hjallerupmarked 2013
Der blev på GF foreslået, at vi satte priserne ned på stambøger. Dette blev vedtaget i
bestyrelsen og lagt til høring på medlemsforum. Nye priser får virkning fra 1/2-13.
Samtidig med at stambogspriser er nedsat, er prisen på opdrætternavn også ændret. Det
koster nu 150 kr.
Vi ønsker fortsat et PR-udvalg. Der sættes endnu en skrivelse i AT februar 2013, hvor folk
opfordres til at melde sig.
SMF afholder NM i Finland i september 2013. Der skal være en fælles Nordisk hjemmeside
og den laves på engelsk af Lina. Referat fra 2012-møde i NM-regi er lagt på hjemmesiden.
På opfordring fra stambogsudvalget er det blevet besluttet at afskaffe 4 mdrs reglen for
opdrætternavn. Man kan nu søge om opdrætternavn når man har betalt medlemskab kan
tidligst tages i brug efter godkendelsesprocessen er slut (normalt max 2 mdr). Reglen
træder i kraft medio februar 2013.
Det er blevet foreslået bestyrelsen at vores udstillings koordinator får et abonnement på
Cavies Magazine (det engelske marsvineblad) og pligt til at bestille årbøger hvert år fra
National Cavy Club og Southern Cavy Club. Dette hilses velkomment af både bestyrelse og
udstillingskoordinator.
Der har været en henvendelse fra en køber, som har købt marsvin fra en opdrætter, der
har udleveret hjemmelavede stamtavler i stedet for ”rigtige” stamtavler fra DMK. Det er
ikke første gang vi fået sådanne henvendelser vedr. manglende stamtavler ifm. køb, men
DMK kan ikke blande sig i køb/salg forhold mellem 2 parter. Vi vil dog meget gerne have
input fra medlemmerne på medlemsforum om, hvordan vi kan hjælpe med at købere får
de stamtavler de har aftale om.
DMK har haft vognpoletter ved en jubilæumsudstilling, som har vist sig meget populære at
sælge. Vi overvejer at lave nye. Vi afventer design på poletterne og endelig pris.
Der har været efterspørgsel på uddannelse af indtjekkere. Indtjekker prøven har skullet
laves på ny og Malene har ikke haft tid til dette. Annette Creutzberg og Eva Helgren har
lovet fremover at stå som indtjekker ansvarlige og for uddannelsen af nye.
Vi er i gang med at se på mulighederne for at skifte bank bl.a fordi Danske Bank sætter
gebyrer på senere på året. Der arbejdes på sagen.
AT-redaktøren har opfordret til, at udstillingsindbydelser skulle fylde mindre, eksempelvis
kun en A5 side. Dette har medført, at der arbejdes på at lave en skabelon til indbydelser.

Der er blevet arbejdet på et forslag om at kunne udstille i DMK uden at være medlem. Det
er via dommerkomiteen blevet vedtaget for en prøveperiode. Ikke-medlemmer kan i en 1årig prøveperiode, deltage på DMKs udstillinger mod et ekstra gebyr på 50,- kr pr
udstilling pr udstiller.
Det er foreslået at PR igen også laver særtrykkene som bøger eller i mapper, da man
finder det mere praktisk end løsbladssystemet. Der laves bøger/mapper til særtrykkene
ifm. PR arrangementer samt udstillinger.
Både DMK og DMF uddeler titler og certifikater. Vi har fået en henvendelse på, om de to
klubber imellem kunne samarbejde om disse titler/certer, så man kunne få de forskellige
titler registreret i begge klubber. Det er en lidt kompliceret proces, men vi arbejder
sammen med stambogsudvalget på at finde en løsning.
Debatten om æresmedlemmer skal have AT med post eller pr. er i gang, og emnet er lagt
på medlemsforum.
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på en problematik omkring navne på hjemmesiden.
Da enkelte medlemmer ikke ønsker deres navne offentlig gjorte, har vi indtil videre valgt
at flytte alle resultater, både fra DMK og specialklubber, ind på vores medlemsforum. Ifølge
registertilsynet skal man bede om tilladelse fra den enkelte før navne offentliggøres på en
hjemmeside, men en sådan tilladelse vil altid kunne tilbagekaldes. Det overvejes, hvordan
resultater mv. fremover kan fremgå af DMKs hjemmeside. Dette ligger på medlemsforum.
Det er efter en prøveperiode besluttet at lukke DMKs facebookgruppe. Der har været for
mange konflikter i forhold til, at det skulle være en generel infoside fra DMK og almene
spørgsmål fra DMKs medlemmer og andre marsvineinteresserede.
Der er arbejdet på en fremgangsmåde vedr. opdrætternavne hos både DMK og DMF, så
samme opdrætternavn ikke gå til to forskellige opdrættere.
Diplomer til godkendte opdrætternavne er nu udfærdiget og klar til afsendelse til nye
opdrættere.
DMK v. Christina Vildershøj er foredragsholder på en Marsvine- og Kanindag d. 4/5-13 i
hos Centrum Dyreklinik, København.
Der nye standard for 2013 er færdig.
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