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1. Valg af dirigent. Rikke Breiner vælges. Dirigenten oplyser at der er indkaldt rettidigt.  
 

2. Valg af referent. Katrine Kjøller vælges.  
 

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes og der tjekkes at alle punkter er med.  
 

4. Eksklusionssager. Der er ingen eksklusionssager, så denne udgår.  
 

5. Formandens beretning.  
Jeg vil med stolthed, på hele bestyrelsens vegne sige, at det går rigtigt godt i DMK. 
Vi har et stabilt medlemstal. Nogle melder sig ud (eller fornyer ikke), mens andre melder sig ind. 
Der er mange udstillinger og der er mange dyr på vores udstillinger. Faktisk var der over 300 dyr 
ved august udstillingen, hvilket var flere end der deltog i NM. Jeg er overbevist om, at det er det 
lange seje træk fra kredsene og teams, der har givet de flotte resultater. Stor ros til alle jer. 
Vi var ganske mange der tog til Norge for at deltage i Nordisk Mesterskab. Desværre klarede vi os 
ikke så godt resultatmæssigt som vi plejede, men til gengæld havde vi det sjovt. Både med 
hinanden (os fra DMK), men også med vores nordiske venner. 
 
Som det ses, er der en større udskiftning i gang på væsentlige poster. Det er vildt, så flot der bakkes 
op, når der sendes et opråb. 
Samtidigt har de som har siddet på posterne og ønsket udskiftning, givet gode varsler, så 
medlemmerne ikke (forhåbentligt) kommer til at få væsentlige gener sfa. skiftene. 
I den forbindelse vil jeg gerne takke Lasse for en flot indsats og Lene for at ville tage over på 
kassererposten. Og Mette for at ville hjælpe til. 
Desuden vil jeg takke Benedikte og Christina for jeres mangeårige indsats. I har ikke altid fået kredit 
for jeres arbejde, som fortjent, men alligevel har I puklet videre, selvom I selv var i gang med at 
bygge hhv. firma og karriere op. I bliver meget svære at erstatte, men jeg er fortrøstningsfuld efter 
at have set, hvor mange medlemmer der har vist sig villige til at yde et stykke arbejde for vores 
dejlige forening. 
Så er der mig selv. Jeg er desværre nødt til at få et pusterum, da jeg både har pres i privaten og på 
arbejdet. Jeg er så glad for, at Christina tager teten nu. I får en både engageret og kvalificeret 
formand i hende. 
Jeg slipper selvfølgeligt ikke DMK. Jeg har jo været med helt fra starten. Men de næste år vil jeg 
hellige mig dommergerningen og EE. 
Jeg synes, at det er så fedt, at vi er med i EE. Dels fordi vi møder mange andre udstillere, møder 
andre standarder for bedømmelse og sidst, men ikke mindst finder mange dommeremner til egne 
udstillinger. 
Jeg har været så heldig, at blive valgt til næstformand i marsvinesektionen i EE og står på spring til 
standardkomiteen. Så jeg får stadigvæk mange marsvineopgaver. 
I årets løb gik en krig i gang i Ukraine. Dette medførte at vores dommer ved NM i 2021, Vladyslav 
fik en kæmpe opgave med at holde liv i de ukrainske marsvin. Både deres egne, men også deres 
marsvinevenner som flygtede. Han og hans forlovede (senere blev de gift) er dyrlæger og levede 



under jorden med alle dyrene. Han sendte nødråb til alle udenlandske marsvinevenner. DMKs 
bestyrelse valgte at sende 20.000 kr. til ham, så der var foder til et stykke tid. Vi har modtaget stor 
tak for dette. 
 

6. Kassererens beretning.  
Kassereren fortæller at medlemstallet ved årsskiftet gik fra 265 medlemmer til 252 medlemmer. 
Heraf er det kun 187 af medlemskaberne som kommer fra medlemmer der har fornyet deres 
medlemskab. De resterende medlemskaber er nytilkomne personer/familier.  
Medlemstallet inkluderer 10 æresmedlemskaber, 14 prøvemedlemskaber og 3 
dommermedlemskaber. 
Der var et forventet underskud på 78.000 kr., hvor det reelle underskud endte med at være 39.000 
kr. Dette giver en forskel på +39.000 kr., hvilket skyldes at der ikke er blevet foretaget den IT-
opgradering som der ellers var tilsidesat penge til, samt at teampuljen har lavet et lille overskud, 
hvilket ikke var forventet.  
Derudover kom der mere ind via. kontingenterne end der var budgetteret med, samt at der er 
kommet 4000 kr. mere ind via. stambogen end der var forventet.   
Afholdelsen af DM gav et underskud på 3000 kr. hvor der var forventet et overskud på 3000 kr. 
Dette regnskabsår inkluderer dog 2 DM, hvor der normalt kun afholdes ét pr. regnskabsår.  
Det totale resultat går fra 212.000 kr. til 182.000 kr. 
 

7. Budget.  
Det nye budget er sammenligneligt med hvad regnskabsåret har givet, og der foreslås at vi holder 
fast i ca. det samme. Derudover fastholder vi posten til IT-opgraderingen og håber på at dette 
gennemføres i år.   
Diverse posten er sat tilbage til 0. Denne har der på det forgangne budget været sat penge af til en 
donation på 25.000 kr. til Ukraine. Herved budgetteres der med et samlet underskud på 57.000 kr.  
 
Der stilles et ønske om at dommerkontoen sættes op, så vi kan prioritere uddannelse af vores egne 
dommere.  
Kassereren fortæller at vi har to poster på budgettet, henholdsvis en dommerpost og en EE-post, 
men at disse ikke tidligere har været helt skarpt adskilt. Derfor forslås der at dommerposten ikke 
justeres, men at de to nævnte poster, blot holdes jævn adskilt.  
Dommerposten bruges på at vores egne dommere kan få tilskud til at deltage på dommerseminarer 
både indenlands og udenlands. Der nævnes at deltagelse på et dommerseminar afholdt i udlandet, 
typisk ender på 6000 kr. person, da der både skal betales for den interne rejse i landet, flyrejser 
eller kørsel samt deltagergebyr.  
Der kommenteres at der ikke tidligere har været aftale om fulddækning af udgifterne, men kun et 
tilskud, samt at dommerposten skal sættes efter hvad klubben kan undvære.  
Yderligere tilføjes at flere af vores medlemmer ønsker ”eksotiske dommere”, som har en større 
indsigt i de forskellige racer, men at vores egne dommere bør kunne opnå denne hvis vi investerer i 
dem.  
Efter videre snak, godkendes budgettet.  
 
 
Derudover er der stillet følgende forslag: 



”Dansk Børnedyrsklub ønsker at komme på budgettet da det ikke er en klub med indtægter, men 
med udgifter. Beløbet der ønskes er 1500 kr årligt. ” 
Der nævnes at dette ønske er stille før priserne steg pga. krig, energikriser osv. så denne ønskes 
hævet til 2000 kr. i stedet.  
Dette godkendes.  
 

8. Stambogskontorets beretning. Der er intet indkommet, så denne udgår.  
 

9. Øvriges beretning.  
Dommerkomiteen fortæller at der er kommet flere medlemmer, samt at nogen af de ”gamle” 
medlemmer også stiller sig i bero, hvilket der skal være plads til.  
Der afholdes systematisk online møder, hvor der er besluttet at referaterne bliver tilgængelige i AT. 
Dommerkomiteen vil meget gerne inddrage medlemmer og høre deres meninger, dog ses helst kun 
konstruktiv kritik. Der må gerne tages fat i dommerne på udstillingerne eller lægges en anonym 
besked til dem, hvis man ønsker at give noget konstruktiv kritik og lignende.  
Derudover er man i gang med at revidere dommeruddannelsen, og der er fundet nye 
dommeruddannelsesansvarlige.  
Der er blevet sat et beslutningsudvalg, så der kan tages hurtige beslutninger fx ved dispensationer.  
EE-dommerseminarene optages igen, og der afholdes et kæledyrsseminar i løbet af året for danske 
dommere.  
 

10. Generalforsamling fastsætter størrelsen på det beløb, der skal udbetales til kredsene.  
Der stilles et ønske om at beløbet til kredsene sættes op, så deltagelsesgebyret på udstillingerne 
kan nedsættes. Der er på nuværende tidspunkt sat 4000 kr af til hver af de to kredse. 
Der kommenteres at vi skal passe på med at bruge flere af vores penge da der allerede er mange 
poster der er sat penge af til. 
Yderligere kommenteres at kredsene ifølge budgettet løb fornuftigt rundt, og endda med et lille 
overskud. Derfor bør beløbet til kredsene ikke sættes op.  
Der nævnes at de to kredse har fornuftig økonomi, og ikke føler at der er behov for at beløbet 
sættes op.  
Der tilføjes at klubben ikke kan blive ved med at have så stort et årligt underskud, samt at det vil 
være unfair for de af klubbens medlemmer som ikke udstiller, at de skal betale for at prisen på 
deltagelsesgebyret kan sættes ned.  
Der besluttes at fortsætte som hidtil, og at punktet tages op igen, hvis kredsene får problemer.  
 
Der er stillet følgende forslag:  
”Hovedbestyrelsen foreslår at tilskuddet til DM hæves til 6000 kr. pga. stigende udgifter.” 
Et flertal ønsker det hævet fra 5000 kr. til 6000 kr.  
 

11. Valg af 4 stemmetællere. Her vælges Gitte, Susan, Diana og Jannie. 
 

12. Indkomne forslag. Der er ikke blevet printet stemmesedler. Derfor spørges der om nogen er imod 
at forslagene besluttes ved håndsoprækning, hvilket ingen er imod. 
 
a) Forslag stillet af hovedbestyrelsen  

Nuværende:  



§ 3. Ved udstillinger afholdt i DMK-regi skal alle klasser der er anerkendte i DMKs standard, 
kunne deltage, med undtagelse af Cuy marsvin. Desuden er specialklubbers udstillinger 
undtaget, her kan kun de af specialklubben omfattede racer udstilles.  
 
Ændringsforslag: 
§ 3. Ved udstillinger afholdt i DMK-regi skal alle klasser der er anerkendte i DMKs standard, 
herunder sjældne varianter og ustandardiserede racer kunne deltage. Specialklubbers 
udstillinger undtaget, idet kun de af specialklubben omfattede racer kan udstilles. 

 
Vedtages med ingen imod.  
 
b) Forslag stillet af hovedbestyrelsen  

Nuværende: 
§5 Stk 3: Ved hver kontingenttermin behandles alle resmedlemmer til enten fortsættelse eller 
ophør.  
 
Ændringsforslag: 
§5 Stk 3: Ved hver kontingenttermin kan alle æresmedlemmers status evalueres til enten 
fortsættelse eller ophør. 
 
Vedtages med ingen imod.  
 

c) Forslag stillet af hovedbestyrelsen 
Nuværende:  
 §6. Generalforsamling afholdes hvert år imellem 15. september og 15. november og indkaldes 
af bestyrelsen med mindst 1½ måneds varsel. Det skal tilstræbes, at generalforsamlingen 
holdes på skift mellem øst og vest. 
 
Ændringsforslag: 
§ 6. Generalforsamling afholdes hvert år imellem 15. september og 15. november og indkaldes 
af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Det skal tilstræbes, at generalforsamlingen holdes på 
skift mellem øst og vest. 
 
Vedtages med 1 imod.  

 
d) Forslag stillet af hovedbestyrelsen 

Nuværende:  
Stk 3: ad § 6 stk 2. valg af bestyrelse Bestyrelsen vælges for to år ad gangen -således at formand 
og to menige medlemmer vælges i lige år; næstformand og 3 menige medlemmer i ulige år. 
Hvert år vælges 2 suppleanter, for et år ad gangen. Formand og næstformand skal være 
myndige. Såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig under dennes valg periode, indgår en 
suppleant på dennes plads i den resterende valgperiodes fulde længde. Herunder skal det være 
muligt ved almindelig afstemning at udfylde alle pladser til bestyrelsen på den næstkommende 
generalforsamling. Undtaget herfra er hvis formand/næstformand trækker sig, da vil 
bestyrelsen vælge at konstituere sig med ny formand/næstformand ved valg mellem de 5 
øvrige menige medlemmer og 1. suppleant. Næstformand vil, hvis han/hun ønsker dette træde 



ind på formandsposten. Dersom ingen har opstillet til en af de poster, der er på valg det givne 
år, kan der opstilles til denne post på generalforsamlingen. Hvis ingen opstiller til formands 
eller næstformandsposten ved denne lejlighed, konstituerer bestyrelsen sig selv, ved 
førstkommende møde, så formands- og næstformandsposten besættes.  
I årene 2016 og 2018 fortsætter de afgående bestyrelses medlemmer frem til 1.12. det 
pågældende år, før de overlader deres bestyrelsesposter til de nyindvalgte. Denne særlige 
undtagelse skyldes de to europæiske udstillinger, som hovedbestyrelsen har til opgave at 
arrangere på DMKs vegne, og som ligger i november måned de pågældende år. De nyindvalgte 
bestyrelsesmedlemmer tildeles medlemskab af bestyrelsesforum i den mellemværende 
periode, og opfordres til at deltage i arbejdet med udstillingerne  
 
Ændringsforslag: 
Stk 3: ad § 6 stk 2. valg af bestyrelse Bestyrelsen vælges for to år ad gangen -således at formand 
og to menige medlemmer vælges i lige år; næstformand og 3 menige medlemmer i ulige år. 
Hvert år vælges 2 suppleanter, for et år ad gangen. Formand og næstformand skal være 
myndige. Såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig under dennes valg periode, indgår en 
suppleant på dennes plads i den resterende valgperiodes fulde længde. Herunder skal det være 
muligt ved almindelig afstemning at udfylde alle pladser til bestyrelsen på den næstkommende 
generalforsamling. Undtaget herfra er hvis formand/næstformand trækker sig, da vil 
bestyrelsen vælge at konstituere sig med ny formand/næstformand ved valg mellem de 5 
øvrige menige medlemmer og 1. suppleant. Næstformand vil, hvis han/hun ønsker dette træde 
ind på formandsposten. Dersom ingen har opstillet til en af de poster, der er på valg det givne 
år, kan der opstilles til denne post på generalforsamlingen. Hvis ingen opstiller til formands 
eller næstformandsposten ved denne lejlighed, konstituerer bestyrelsen sig selv, ved 
førstkommende møde, så formands -og næstformandsposten besættes. 
 
Vedtages med ingen imod.  
 

e) Forslag stillet af hovedbestyrelsen. 
Nuværende: 
§8. Kandidater til bestyrelsesposter skal give skriftlig besked (mail eller brev) om ønsket 
kandidatur til bestyrelsen senest ved deadline for september nummeret af Agurke Tidene (10-
8). Kandidater får samtidig stillet plads til rådighed i Agurke Tidene for kort valgbeskrivelse. 
 
Ændringsforslag: 
§ 8. Kandidater til bestyrelsesposter skal give skriftlig besked på mail om ønsket kandidatur til 
bestyrelsen senest ved deadline for nummeret af Agurke Tidene der udkommer samme måned 
der afholdes generalforsamling. Kandidater får samtidig stillet plads til rådighed i Agurke Tidene 
for kort valgbeskrivelse. 
 
Vedtages med ingen imod.  

 
 
f) Forslag stillet af hovedbestyrelsen. 

Nuværende: 



Stk 5. ad § 6 stk. 2: Indkommende forslag Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være redaktionen i hænde senest ved deadline for september 
nummeret af Agurke Tidende, herefter forkortet AT. Alle indkomne forslag skal have form som 
vedtægtsændringer eller ændringer til eksisterende regelsæt. Disse vil blive stemt om som 
foreskrevet i reglerne om urafstemninger. Der kan brevstemmes jvf $7 stk 1. 
 
Ændringsforslag: 
Ændres til: Stk 5. ad § 6 stk. 2: Indkommende forslag Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest ved deadline for nummeret 
af Agurke Tidende der udkommer på mail samme måned der afholdes generalforsamling.  
Alle indkomne forslag skal have form som vedtægtsændringer eller ændringer til eksisterende 
regelsæt. Disse vil blive stemt om som foreskrevet i reglerne om urafstemninger. Der kan 
brevstemmes jvf $7 stk 1. 
 
Vedtages med ingen imod.  
 

13. Valg til bestyrelsen.   
På skal vælges 1 formand, 2 menige medlemmer og 2 suppleanter.  
 
Christina Rørbæk vælges som formand med 24 stemmer.  
 
Blandt de menige medlemmers kandidaturer fordeles stemmerne som følger: 
Marianne Baun vælges med 24 stemmer.  
Ditte Toft Schmidt vælges med 11 stemmer.  
Maja Rasmussen 7 stemmer.  
Dina Frydendal 3 stemmer 
 
Blandt suppleanterne kandidaturer fordeles stemmerne som følger: 
Annette Creutzberg vælges med 14 stemmer.  
MaJa Rasmussen vælges med 12 stemmer. 
Charlotte Ditte Fuglsang 7 stemmer. 
Dina Frydendal 5 stemmer.  
Mille Frydendal 3 stemmer.  
 
Efter suppleantvalget blev Annette og Maja blev enige om at bytte plads, så Maja Rasmussen 
vælges som 1. suppleant, og Annette Creutzberg vælges som 2. suppleant.  
 

14. Valg af 1-2 regnskabskontrollanter og 1-2 suppleanter. (jvf. Stk6). Rikke Breiner stiller op som 
regnskabskontrollant, og vælges. Nete Dietrich vælges som suppleant.  
 

15. Eventuelt. Udgår.  


