
Onlinemøde 24.2.13. 

Til stede: Lina, Lene, Nana, Jeanne, Christina V., Christina J, Benedikte, Annemette. 

Afbud: Malene 

Pkt. 1. Malenes aktivitet og fremtid i HB: 

Malene vil gerne DMK, men har følt sig udslukket pga. mange tlf.opringninger - især udenfor tlf tid og rigtig 

mange mails på formandsmailen. Hun har også rigtig travlt i disse uger og når hun samtidig har dårlig 

samvittighed over ikke at nå DMK, så ville det hjælpe med en kort orlovsperiode på 3 uger (bl.a. efter K1 

udstillingen). Længere skal den heller ikke være, for så er hun for langt væk fra DMK. 

Forslag: 

1) Formandsmail/næstformandsmail og tlf. Kan det evt. afløses af fællesmail/tlf med vagtordning, som går 

på rundgang i bestyrelsen? 

 Vi opretter muttefonen igen, et nummer som vi skiftes til at have vagt ved og nummer + 

telefontid meldes ud i AT og på hjemmeside. + viderestille spørgsmål til de relevante (f.eks. kasserer, 

stambog osv). Og ved annoncering af muttefonen også gøre opmærksom på muligheden for at skrive til 

brevkassen, hvis man kan vente lidt med at få svar. Nana er tovholder på planlægning (doodle), evt. med 

Christina V., + kontakter teleselskaber 

 Viderestilling af formandsmail til næstformand i orlovsperiode. Generelt skal mails der ikke 

er specifikke for formand bare sendes videre i systemet (til webmaster, stambog, kasserer, brevkasse osv) 

 Anne laver udkast til liste til hjemmeside og AT over hvem der skal kontaktes hvornår, så 

mails til formandsmailen kan mindskes. 

Tovholder på mail : Christina V. (følge op og evaluere efter perioden med viderestilling) 

2) Mulighed for orlovsperioder, hvor suppleanter i perioden kommer ind som fuldgyldige medlemmer og 

får stemmeret 

 Vedtaget med 4 stemmer for, ingen imod. Der rokeres ikke i besætningen i bestyrelsen, men 

1. suppleant får stemmeret når et medlem har orlov. 

3) Vision. Hvad vil vi med klubben og med vores bestyrelsesarbejde. Kræver at vi hver især har vores egen 

vision klar. 

 Vi vil gerne have en vision med mere dyrevelfærd, mindre udstillinger. DMK skal også være 

for de mange der ikke udstiller. Lene kommer med forslag på forum, som vi arbejder videre med. 

4) Hvordan skal vi arbejde på bestyrelsesforummet. Afstemninger/godkendelser mv. 

 Hvis der ikke kan tages beslutning om noget fordi der ikke er nok der har logget på og 

deltaget i en tråd, sendes en reminder ud om at deltage, og er der ingen respons på dette kan der træffes 

afgørelse af flertallet af de afgivne stemmer min. 14 dage efter afstemning er startet. Det noteres i 



opsamlingstrådene om et emne falder for denne tidsgrænse, så man ved hvad der skal prioriteres endnu 

højere (men generelt er alt i opsamlingstrådene noget der skal prioriteres). Har man et emne man føler skal 

med i opsamlingstråden kan man sende en pb til Christina J. 

Der bør være tovholdere til hvert emne der diskuteres. Er man selv kommet med forslaget til emnet er man 

naturligt selv tovholder. I alle andre tilfælde må folk melde sig, og der noteres også i opsamlingstrådene 

hvilke emner der mangler en tovholder. 

Pkt 2: 

Kreds 1 holder 2-dagesudstilling 26.-27.10. og tilbyder DMK at lægge GF der. Der er stemning for at 

samarbejde om noget fællesspisning og hygge, evt. foredrag. 

Der diskuteres i denne forbindelse kørselsgodtgørelse til GF, og vi kommer frem til følgende: 

Kørsel til GF for bestyrelsesmedlemmer: Kun den reelle udgift dækkes. Dvs. deler man bil med ikke-

bestyrelsesmedlemmer dækkes kun ens del af de fælles udgifter. Samkørsel og billigste transportmulighed 

skal tilstræbes. Kørselsudgifter til GF dækkes uafhængigt af deltagelse i udstillinger eller andet. Vedtaget 

med 5 stemmer for, ingen i mod. 

Pkt 3: 

AT og Regitze: Regitze deltager ikke meget på forum under  AT. Vi har brug for lidt hyppigere besøg, særligt 

omkring deadlines og trykkedeadline, samt at mail tjekkes jævnligt. Christina V. kontakter Regitze. 

Pkt. 4: 

Ny mødedato for fysisk møde. Christina V. starter tråd på forum med forslag til datoer. 


