
FORMANDENS BERETNING 2018-2019 DMK 

 

Lad mig begynde med, at sige, at det har været et godt år for DMK. Vi hygger os med hinanden og der er 

generelt en rigtig god tone medlemmerne i mellem. Lad det endeligt vare ved. 

Bestyrelsen har været i arbejdstøjet og der arbejdes virkeligt konstruktivt med de forskellige projekter – 

små som store. Indimellem er vi måske nok lidt for lang tid om at svare på forespørgsler. Nogle gange fordi 

det er mere komplekst end man lige først antager, men andre gange fordi vi har gang i andre ting. I alle 

tilfælde er det helt ok, at rykke for svar, hvis man er bange for, at man er blevet ”syltet”. 

Bestyrelsen er gået i gang med, at undersøge muligheden for online tilmelding til udstillinger. Det er noget, 

som har været efterspurgt i nogen tid. Henning er positiv. 

Vi har fået en forespørgsel fra en tysk udstiller, om at udstille i DMK. Formanden kom til at svare positivt og 

heldigvis, er vores regler sådan, at også EE medlemmer kan udstille på linje med de nordiske medlemmer. 

A propos Nordisk; det er DMK’s tur til at arrangere NM til næste år. Bestyrelsen er meget langt i 

planlægningen og har allerede lokaler og hotel klar. Vi kan allerede nu røbe, at det bliver på Amager. 

Ved dette års Nordic Meeting blev vi enige om, at lave et fælles opdrætternavns register. DMK har teten 

omkring dette, idet Lina har påtaget sig opgaven. 

Det går fremad med antallet af dyr på vores udstillinger, der kommer nye aktive udstillere til. Det er rigtigt 

dejligt. De som var nye for få år siden, er allerede nu aktive med at hjælpe og flere har endda været 

omkring tillidsposterne. Det lover godt for fremtiden. 

På PR fronten har vi også været meget aktive. Vi har igen i år deltaget ved Roskilde Dyrskue, der dette år 

fejrede 50 års jubilæum. DMK havde en stand som var velbesøgt. 

Vi var også i høj grad tilstede i Plantoramas Dyrenes Dag, hvor dækkede Hillerød, Vallensbæk, Ålborg, 

Viborg, Randers og Horsens. Her vil jeg især rose Benedikte Jensen for at skaffe folk til en hel del af de jyske 

byer. Dels sætter det DMK på Danmarkskortet og dels er det med til at skaffe engagerede medlemmer, som 

giver et nap med. 

DM blev også afholdt i Jylland. DMKs bestyrelse har taget DM tilbage. Dvs DMK’s bestyrelse har ansvaret 

for DM, men allerhelst i samarbejde med teams/kreds. Vi holder traditionen med at afholde DM på skift i 

øst og vest i hævd. Derfor var årets DM i Jylland, hvor Team Jensen var vores samarbejdspartnere. I 2020 er 

det så Kreds østs tur til at være samarbejdspartner. De har allerede været fremme i skoene og hyret 

Grønnemose i Gladsaxe d. 16.-17/5 2020 (Så ved I det!). 

Samarbejdet med DMF har haft høj prioritet i den indtil i dag siddende bestyrelse. Vi har holdt møder med 

medlemmer fra DMF’s bestyrelse. 

Det er meningen, at det skal udmøntes i en ”Danish Open” weekend, hvor der er en udstilling arrangeret af 

DMK og 2 udstilling arrangeret af DMF. Efter at vinderne er kåret på de to udstillinger (hvor alle jo kan 

deltage jf samarbejdsaftalen lavet sidste år), vil alle BIS placerede i de to udstillinger kæmpe imod hinanden 

i en samlet a la ” Best og Best”.  

I år har vi et slags jubilæum, idet klubben i stilhed blev 35 år i sommers. Det må vi fejre lidt�. 



Det forlød tidligere på året, at et medlem fra DMF foreslog, at en ”fusion” imellem de to klubber skulle 

behandles på de respektive generalforsamlinger.  

DMKs bestyrelse er generelt positiv ift at vi skal være én klub i Danmark. Vores grundlæggende vedtægter 

gør dog, at en egentlig fusion, altså hvor man nedlægger begge klubber og laver en ny klub, ikke er så 

attraktiv. 

I tilfældet af at DMK nedlægges, skal hele formuen, hvis størrelse Lene senere vil redegøre for, overgå til 

Dyrenes beskyttelse. Det synes vi er ærgerligt, så generelt mener vi, at vi som er den ”gamle klub” bør 

bevares og at vi i stedet arbejder på øget samarbejde, som nævnt tidligere. 

På sigt kan det godt være, at DMF og vi vælger at blive én klub, hvor vi tager det bedste fra hver klub og 

arbejder videre med, men ikke uden vores medlemmers udtrykkelige samtykke ved en generalforsamling. 

Et godt flagskib for DMK er vores medlemsblad Agurketidende. Det er lidt under pres, idet der er meget få 

input fra medlemmerne. Desuden har vores igennem flere år meget kompetente AT redaktør, Christina 

Jensen, kastet håndklædet i ringen og vil gerne afløses på posten. 

Hvis der sidder nogen i forsamlingen, som har nogle gode ideer til videreførelsen af bladet, enten som 

redaktør eller som eventuelt kunne tænkes, at ville deltage i en AT redaktion, således at man kan hjælpes 

ad med at lave vores allesammens alletiders AT, så vil det glæde jeres formand. 

Vores hjemmeside er i gode hænder hos Lina. Jeg håber, at I medlemmer er ligeså tilfredse med den som 

jeg. Jeg synes, at man let finder rundt på den. Jeg har set det modsatte andre steder i vores 

marsvineverden og priser mig lykkelig for, at vores er så velfungerende. 

 

 


