
Vedtægter for Kreds 4 

 

§ 1 Kredsen er en lokalafdeling af DMK, og dens navn er: DMK Kreds 4 Midt- og Nordjyllands 

Marsvineklub. 

 

§ 2 Kredsens formål er at udbrede kendskabet til marsvin, deres ernæring og pleje, at formidle 

kontakt mellem marsvineejere, samt at afholde udstillinger for medlemmerne og deres 

marsvin. 

 

§ 3 Alle bosiddende i nedennævnte postnumre er medlemmer af kreds 4, når der er betalt 

kontingent til DMK; Postnr. 6880-6990, 7270-7280, 7330-7361, 7400-8680 og 8800-9900 

 

§ 4 Generalforsamlingen afholdes i Maj/Juni og indkaldes i AT 2 nr. forinden afholdelsen. 

Deadline for indkomne forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 

d. 8. i indkaldelsesmåneden, således at de kan komme i AT inden generalforsamlingen. 

 

§ 4 stk. 1 Dagsordenen skal indeholde:  

 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Godkendelse af dagsorden  

4. Formandens beretning  

5. Kassererens beretning  

6. Valg af bestyrelsen og op til fire suppleanter  

7. Valg af revisor  

8. Indkomne forslag  

9. Eventuelt 

 

§ 5 Kredsen skal ledes af en bestyrelse på mindst 4 personer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig 

når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. 

 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden, kasserer og et menigt 

medlem vælges i lige år; næstformand og et menigt medlem i ulige år.  

Hvert år vælges suppleanterne (op til 4) for et år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmer 

skal være myndige.  

Juniormedlemmer (15-18 år) kan indvælges til bestyrelsen på suppleantposter. Der er 

imidlertid ikke mulighed for at rykke op på de øvrige bestyrelsesposter, før man er myndig. 

 

§ 6 Kredsens økonomi varetages af en kasserer som er valgt på generalforsamlingen. Kredsen 

har en bankkonto hvor kasserer og formand har adgang til.  I tilfælde af at kassereren og 



formanden er fra samme familie er det i stedet næstformanden og kassereren der har 

adgang til kredsen bankkonto. 

 

§ 7 Regnskabet afsluttes hvert år d. 30. April. 

 

§ 8 Kredsen har et lukket bestyrelsesforum, og i tilfælde af kredsens nedlæggelse må hverken 

forummet eller dets indhold slettes men skal overdrages til kredsens nye bestyrelse efter 

stiftende generalforsamling i kredsen.  

 

§ 9 I tilfælde af kredsens ophør tilfalder eventuelle midler DMK. 

 

§ 10 Kredsen følger i øvrigt DMK’s vedtægter. 


