
 

 

Beslutningsreferat November 2015 
 

• Team Special har afholdt udstilling en vellykket udstilling i Oktober 2015 og har ansøgt om endnu 

en udstilling i Januar 2016, bestyrelsen har godkendt ansøgningen og teamet kan forsætte.  

 

• Bestyrelsen har fået en forespørgsel fra et medlem vedr. etiske retninglinier med døde marsvin: 

Bestyrelsen svar var, at man skal behandle marsvin ordentligt når de er i live og er man ude i at 

måtte aflive dem, så skal det ske på en forsvarlig måde.  Hvad der sker med marsvin efter aflivning 

er ikke noget bestyrelsen  skal blande sig i.  

 

• Bestyrelsen har modtaget forespørgsel fra DEK vedr. vedtægts ændringer og tilføjelser. Bestyrelsen 

skal ikke umiddelbart godkende specialklubbernes vedtægter, så længe de ellers følger DMKs 

regler. 

 

• Efter afholdt GF er Christina R, Christina J og Rikke B sat på som admin på DMKs Facebookgruppe 

 

• Bestyrelsen har fået en henvendelse omkring hvorvidt klubben ligger inde med marsvinebrevpapir, 

og efter en forespørgsel ved PR kan det konstateres det gør klubben ikke, men ved en hurtig 

søgning på Ebay henviser vi medlemmet om at prøve der.  

 

• Bestyrelsen har fået en forespørgsel fra et medlem der går på om de nordiskeklubbers udstillinger 

ikke kan komme i DMK’s udstillingskalender således det er lettere for teams mv. at gå uden om 

datoer hvor de andre klubber holder udstillinger. Bestyrelsen er i samarbejde med 

udstillingskoordinatoren kommet frem til at Annette C. holder øje med datoerne og samarbejder 

med Rikke B./udstillingskoordinatoren om at tjekke hvorvidt andre holder udstillinger på de 

forskellige datoer.  

 

• Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem om det skulle gøres muligt at kunne købe en cd 

med alle DMK’s AT blade på, og/eller det skulle være muligt at kunne købe 1 årgang af gangen på 

cd. Bestyrelsen arbejder pt. På at fremskaffet en komplet samling af AT, og få den indscannet( 

bladene fra før de blev elektroniske) således det kan blive muligt at købe AT’erne på cd’er.  

 

• Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem angående at oprette en EE specialklub 

medhenblik på at prøve og afholde udstillinger i DMK hvor der dømmes efter EE standard som 

forsmag på de forestående EE udstillinger som DMK skal være en del af de næste par år. 

Bestyrelsen overvejer dog i stedet om et team der afholder udstillinger hvor der dømmes efter EE 



 

 

standard skulle være en bedre ide, men det undersøges stadig da det muligvis vil kræve der 

dispenseres for udstillingsreglementet.  

 

 

Bestyrelsen Nov. 2015.  


