
Referat af generalforsamling i DMK d. 25. oktober 2014 

1. Lene S Kristensen blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var 

rettidigt indkaldt. 

2. Rikke Breiner blev valgt som referent. 

3. Dagsordenen blev godkendt. 

4. Ingen. 

5. Formandens beretning GF oktober 2014.  

Så er endnu et år gået. Året har både budt på spændende nyt, men desværre også på 

konflikter, som bestyrelsen har måttet tage sig af. Det er i sådanne situationer at det ikke 

er særligt morsomt at sidde i bestyrelsen – vi skal hele tiden tænke nøje over hvad vi siger 

og hvordan, og det betyder ofte at vores side af sagen ikke altid bliver lige så velbelyst som 

de der klager over hovedbestyrelsen på facebook og andre sociale medier, hvor vi har 

svært ved at forsvare og forklare os. Jeg håber bare at vores medlemmer også bruger deres 

fornuft og ikke tager alt negativt der siges om bestyrelsen for gode varer. 

 

Vi har valgt at omstrukturere tillidsposterne, og bla. fundet nye personer til at besætte AT-

redaktørposten, Stambogsposten og Opdrætternavnsposten. Vi er meget glade for 

Christina Jensen og Signe Egelund på to af klubbens tungere poster, og ser også frem til at 

Suzi Laursen kommer godt i gang med opdrætternavne og på sigt måske kan hjælpe Signe 

med stambogen. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Annbritt Jørgensen for hendes 

arbejde med stambogen og Regitze Kruuse for hendes arbejde med AT. 

 

Også PR er lavet om, således at det nu er et udvalg der tager sig af PR-arrangementer – 

med hjælp fra andre medlemmer – og Benedikte Jensen tager sig af det mere 

administrative i form af tryk og forsendelse af materiale. PR-udvalget skal stadig lige finde 

sig til rette og finde ud af hvordan arbejdet skal gøres, og vi kan stadig bruge flere 

medlemmer i udvalget. Bla. kunne vi godt bruge en PR-ansvarlig til at samle alle trådene, 

en rolle jeg selv udfylder i øjeblikket. 

 

DMK har igen i år været repræsenteret på EE konferencen, denne gang i Sarajevo og vores 

repræsentant var Eva Helgren. Eva var også af sted til EE’s dommer seminar i foråret, og er 

dermed blevet et kendt ansigt i EE sammenhæng og er med til at sikre Danmark 

indflydelse. Enkelte af vores medlemmer var af sted til det store EE-show i Tyskland og 

repræsenterede Danmark med flotte resultater. I hovedbestyrelsen ser vi allerede nu med 

spænding frem mod det tidspunkt hvor vi selv skal holde vores første europæiske 

udstilling, og håber på stor opbakning fra de af klubbens medlemmer der holder af at 

udstille deres marsvin. Det bliver anderledes og nyt, og vi håber på at vi kan udveksle 

erfaringer med vores europæiske søsterklubber, når vi besøger andre lande for at gå på 

udstilling og når de kommer og ser hvordan vi holder udstillinger her. Næste år er det det 



store EE show i Metz i Frankrig i november måned, som kommer til at samle tusindvis af 

dyr fra både marsvineklubber, kaninklubber, fjerkræklubber, dueklubber og foreninger for 

stuefugle. 

 

Også i Skandinavien sker der ting og sager: For at fremme det fællesnordiske samarbejde 

er der oprettet en Facebookgruppe, hvor DMK er repræsenteret ved Eva Helgren og 

Annette Creutzberg. Gruppen er oprettet med det formål at ensrette måden vi holder 

Nordisk Mesterskab på. 

 

Når jeg ser på klubbens arbejde i løbet af året, så ser jeg en klub der arbejder rigtig meget 

for at udbrede kendskabet til marsvin. Og det er godt, for det er jo det der er vores 

formålsparagraf. Vi holder måske ikke udstillinger hver eneste måned, men når vi gør er 

det ofte med bure og kontakt til pressen, så vi kan få gæster og omtale i medierne. Vi laver 

meget PR-arbejde i form af små PR-udstillinger. Alene i år kan jeg tælle op til 7 udstillinger 

(heraf 3 med omtale i TV) og 9 PR-arrangementer rundt om i landet, hvilket jeg synes er 

rigtig flot og betyder at vi virkelig kommer ud til folk med information om marsvin. Vi der 

deltager i PR oplever også en forandring hos dem der besøger standene – de fleste ved 

efterhånden godt nu at marsvin selvfølgelig skal have en makker. Så det nytter noget at 

informere om marsvin og uddele vores pasningsvejledning og have det hele tilgængeligt 

online. Der sker en ændring i den viden folk har om marsvin, og jeg tror at en stor del af det 

skyldes det arbejde der lægges i at informere. Det synes jeg godt vi kan være stolte af. 

 

Udover udstillinger og PR-arrangementer, har vi også haft et par temadage, først i 

Hundslund hvor Claus og Annbritt holdt foredrag om genetik, og dernæst i København hvor 

jeg selv holdt foredrag om sygdomme hos marsvin. Jeg håber at vi kan blive ved at lave den 

slags arrangementer, og at medlemmerne vil støtte op om det og deltage når de er der. 

Det at vi gør så meget for at udbrede kendskabet til marsvin, er også årsagen til at jeg 

gerne vil arbejde videre for DMK som formand. For at skabe en klub der tager sin 

formålsparagraf alvorligt, og GØR noget for marsvin, og samtidig samler medlemmerne om 

udstillinger, særarrangementer (som nu genetikdagen og sygdomsforedraget) og generelt 

hygge med marsvin som hovedtema. 

 

Christina Vildershøj 

 

6. Kassererens beretning: Kassereren Lene S. Kristensen gennemgik regnskabet for det 

forgangne år, og fortalte om, hvilke poster der blev dyrere eller billigere end forventet. Vi 

kører med et lille underskud, men har også en stor kassebeholdning, set i forhold til vores 

årlige budget. Der blev stillet og besvaret opklarende spørgsmål. 

7. Budget: Kassereren fortalte kort om baggrunden for budgettet, og der var ingen 

ændringsforslag. 



8. Stambogskontorets beretning: Signe Egelund kunne berette, at hun var kommet godt ind i 

stambogen, og at hun netop har sat Suzi ind i arbejdet. Det er Signe, der står for kontakten 

til medlemmerne. Hun sender noget af arbejdet videre til Suzi. Der kan godt være en del 

ventetid, da arbejdet med stambogen er meget omfattende. Det blev diskuteret, hvordan 

det i fremtiden forhåbentlig kan komme til at køre lidt lettere, så den tunge post bliver 

knap så tung for en enkelt eller få personer. Der arbejdes videre med ideerne. Signe 

opfordrede til, at man ikke samler store bunker sammen, men får sendt løbende ind til 

stambogen i løbet af året. 

Der blev også gjort opmærksom på, at vi har et stambogsudvalg, der eksempelvis hjælper 

medlemmer med farvebestemmelse og korrekt stambogsføring. 

9. Øvriges beretning: Kreds 1 har holdt to udstillinger. Herunder DM med 80’er tema, 

udstilling og retrobedømmelser. Der har været det årlige store PR-arrangement på Roskilde 

dyrskue, et stort arrangement i Rødovre Centret med mange tilskuere, et PR-arrangement 

på Dyssegård bibliotek i Hellerup, samt foredrag på Frederiksberg for medlemmerne om 

sygdomme hos marsvin. 

DBK har haft to udstillinger, hvor der har været kreative aktiviteter for børnene 

Kreds 2 havde første udstilling i november sidste år, og der er en på vej i år også. 

DKK har holdt to udstillinger. Sofie har trukket sig som kontaktperson, så det er Rikke der 

står alene for klubben. Hun efterlyste en hjælper, og Louise Tonsgaard meldte sig. 

10. Tilskud til kredsene: Vi blev enige om, at tilskud til kreds skulle være uændret. 

11. Valg af stemmetællere: Stemmetællere blev Nanna, Malene, Tine og Maria. 

12. Indkomne forslag: 

Forslag 1 blev vedtaget med 24 stemmer for, 2 imod og 6 blanke 

Forslag 2 blev vedtaget med 18 stemmer for, 8 imod og 6 blanke 

Forslag 3 blev vedtaget med 26 stemmer for, 0 imod og 6 blanke 

Forslag 4 blev vedtaget med 28 stemmer for, 0 imod og 4 blanke 

Forslag 5 blev vedtaget med 28 stemmer for, 0 imod og 4 blanke 

13. Bestyrelsesvalget: 

Christina Vildershøj blev valgt som formand med 28 stemmer af 34 

Rikke Breiner blev valgt til menigt medlem med 31 stemmer 

Annette Creutzberg blev valgt til menigt medlem med 16 stemmer 

Annemette Dam blev valgt til 1. suppleant med 9 stemmer 

Suzi Laursen blev valgt til 2. suppleant med 6 stemmer 

14. Johnny Ramm blev valgt til regnskabskontrollant med 28 stemmer, og Maria Lund sagde ja 

til at være regnskabskontrollant suppleant 

15. Evt. 

Der blev foreslået rabatkuponer hos de registrerede opdrættere, som kunne deles ud til 

købere, så de kunne få rabat på indmeldelse i klubben. Bestyrelsen arbejder videre med 

forslaget. 



Paragraffen om modarbejdelse af DMK blev vendt, i forbindelse med den negative omtale 

der har været af bestyrelsen, klubben, og nogen af dens medlemmer på specielt ét socialt 

medie gennem hele året, og igen for nylig. Flere bestyrelsesmedlemmer takkede for 

forståelsen for, at det er hårdt at blive kritiseret offentligt på den ensidige måde, uden at 

have mulighed for at belyse den anden side af sagen. De mindede om, at de beslutninger 

der tages, er på et sagligt grundlag, efter meget drøftelse, og med hele bestyrelsens 

godkendelse. Formanden sagde, at hun synes det er et meget stort og ubehageligt skridt, 

at skulle overskride den grænse det er, at ekskludere medlemmer eller give karantæne, og 

at det vil vi meget nødig ud i. Dele af generalforsamlingen gav udtryk for, at de syntes det 

var et nødvendigt skridt at tage. Andre pointerede, at det i givet fald skulle være 

velovervejet og veldokumenteret. 

 

To priser blev uddelt: Årets Marsvineejer gik til Eva Helgren og Caviaprisen gik til Lene S. 

Kristensen. Se mere andet steds i December AT. 

 

Christina Jensen bad udstillere om, at være mere omhyggelige med tilmeldingerne, da der 

har været en del sjusk, som kræver ekstra arbejde for arrangører og stambogskasserer. 

Dyrene skal have stamtavler, fødselsdage skal passe osv., og Signe kan ikke stambogsføre 

dem alle dagen før tilmeldingsfristen. 

 

             

 


