
Vedtægter for Dansk Ensfarvet Klub (DEK) 

 

$1.  Klubbens navn er: Dansk Ensfarvet Klub  

§ 2  DMK´s vedtægter og regler er gældende for DEK.   
 

§ 3 Formålet med klubben er, at udbrede kendskabet til de Ensfarvede, udbygge sammenarbejde 

imellem avlere, motivation af udstillere/avlere.   

 

§ 4 Medlemskab er helårligt, gældende fra 1-1 til 31-12.  

Enkelt medlem 50 kr., Familie kontingent (samme opdrætternavn) 75 kr. 

Pengene skal gå til dækning af rosetter og evt. pokaler. Der er ikke halv pris efter 1.7. 

Nye medlemmers point tæller med på den førstkommende udstilling, efter betaling af kontingent. 

Opdrætterlisten fungerer også som en medlemsliste. 

§ 5 Generalforsamling afholdes en gang årligt og medlemsmøder afholdes efter behov. Der 

indkaldes til GF med en måneds varsel i AT.  

§ 6 Dagsorden er som følger:                  

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent.  

3. Godkendelse af dagsorden  

4. Beretning af kontaktperson.  

5. Fremlæggelse af regnskab.  

6. Indkomne forslag  

7. Valg af kontaktperson/personer.  

8. EVT.  

§ 7 Der vælges kontaktperson (er) for et år af gangen. Vælges der to personer, vælges en 

hovedkontaktpersonen, som varetager klubbens kontakt til AT specialklubbens økonomi, dvs. 

indbetaling fra medlemmer, og den anden kontakt personvaretager så point tælling. 

Hovedkontaktpersonen skal være myndig. Klubbens økonomi er DMK uvedkommen.  

 § 8 Klubben kan afholde specialudstillinger, dette er op til medlemmer om dette skal ske. Og 

ydermere skal der hjælpes til på disse udstillinger af DEKs medlemmer.  

§ 9 Pointjagt: 

SENIOR POINT 

BIS 25p 

BIS2 20p 

BIS3 15p 

BIS4 -> 10p 

BIG 6p 

BIG2 3p 



Cert 8p 

Bed. A-dyr 10p 

Championat 20p (skal kunne fremvises, enten via AT eller Stambogen) 

JUNIOR POINT 

BISJ  15p 

BISJ2 -> 10p 

BIGJ 4p 

BIGJ2 2p 

CertJ 8p 

”Bed. A-dyr” ”10p” 

N.B. Bedste A-dyr,: dyret skal som minimum være BIS placeret. Hvis der ikke er et seniordyr 

placeret, overgår ”titlen” til et junior (såfremt dette har været BIS placeret) 

Opdrættergrupper:  
Pointfordeling: 

5 – 3- 1- 1- 1 alt efter hvor mange grupper der er tilmeldt.                  

Point tæller først med fra tilmeldingsdag og kan ske indtil kl. 12. om lørdagen på en udstilling.  

Vedtaget 13/3-2010 

 


