
Referat af generalforsamling i DMK d. 28. oktober 2016

1. Dirigent: Christina Vildershøj.

2. Referent: Rikke Breiner.

3. Dirigenten gjorde opmærksom på, at gf er indkaldt rettidigt, og der var ingen 
bemærkninger til dagsordenen, som dermed var godkendt.

4. Eksklusionssager: Ingen.

5. Formandens beretning: Der er stort fokus på EE i november. Vi havde håbet på lidt flere 
tilmeldinger, men der kommer 227 racedyr, 60 kæledyr og en del skinnyer. Der er stadig 
brug for hjælp i forbindelse med udstillingen. Vi kan tage op under evt., om DMK fortsat vil 
EE. Vi kan evaluere efter udstillingen i november. 

Der er tryk på PR, hvor der efterhånden er faste teams, i Roskilde, Hjallerup og Gl. Estrup 
mm. Vi vil meget gerne have fotos og lidt tekst til hjemmesiden fra arrangementerne.

Vi har haft mange men lidt små udstillinger. Godt med faste udstillere, der støtter op.

Der er godt gang i uddannelserne. Rikke Breiner er blevet dommer i kæledyr, Christina 
Rørbæk er aspirant i kæledyr, og Christina Jensen i racedyr. Flere indtjekkere er i gang igen,
og vi kan godt bruge flere sekretærer.

Tak til Katrine Bruun og Rikke Breiner for at have siddet i bestyrelsen. De bliver dog, indtil 
EE er klaret. 

Der er brug for en ny udstillingskoordinator, så søg gerne, hvis det er noget der har 
interesse. 

6. Kassererens beretning: Kassereren, som ikke var til stede, havde sendt regnskabet med, 
men havde ingen kommentarer til det.

Revisorerne Maria Lund og Claus Füssel havde kigget på regnskabet, og bemærkede at 
privat konto til mobile pay er et problem, som de synes der bør kigges på, med henblik på 
at finde en anden løsning.

Sofie Nygaard foreslog en undersøgelse af, om PR-arrangementer batter, når nu der bruges
ressourcer på det. 

7. Budget: Der blev spurgt til, hvad teampulje er, og det blev forklaret. Der blev også spurgt til
dommerudgifter. Det var et ønske, at der blev investeret i nogle nye kitler, så ikke vi skal 
stå i lasede kitler, uden knapper, som ikke passer. Hvordan det skulle foregå var der ikke så 
stor enighed om. Nogen syntes dommere og indtjekkere skulle have hver deres. Det blev 
dog påpeget, at indtjekkere kan komme ud for at skifte kittel i et indtjek, så et antal kitler i 
forskellige størrelser er under alle omstændigheder nødvendigt. Sussi Laursen blev sat til at
undersøge priser og muligheder, og hvis ikke hun finder noget, træder Rikke Breiner til.



8. Stambogskontorets beretning: Der var lige så mange som sidst (næsten). Sofie Nygaard 
spurgte om det kunne blive lidt mindre gammeldags, eksempelvis med en formular. Flere 
ting var oppe at vende, og det endte ud i, at Lina laver en formular til hjemmesiden.

9. Øvriges beretning:

AT: Redaktøren savner bidrag fra medlemmerne. Send gerne noget ind.

Kreds 1: Der er et problem med buropbevaringen: laden som burene står i er hjemsøgt af mus, 
og kredsen har brug for et nyt sted. Signe Egelund og Lina Kugge går videre med det.

Team Midt: Der er DM d. 29/4-2017 i Hundslundhallen.

Specialklubberne: Der er fortsat planer om to fælles specialudstillinger om året, 
kombineret med en ordinær udstilling. Én i Jylland, og én på Sjælland.

10. Fastsættelse af størrelsen på det beløb der udbetales til kredsene: Der gives 5000 kr til 
kredsene tilsammen. Det deles i tre portioner. 2000 kr. til hver af de to kørende kredse, 
samt 1000 kr. til eventuel opstart af en ny kreds.

11. Valg af 4 stemmetællere: Stemmetællere: Maria, Signe, Caroline og Jonas.

12. Indkomne forslag: Christina Jensen og Benedikte Jensen orienterede om deres forslag om 
stamtavler ved udstilling, og for motivationen herfor. Det blev drøftet, både for og imod. 
Enden på diskussionen blev, at hvis forslaget faldt, så skulle bestyrelsen forsøge at lave en 
gensidig aftale med DMF om, at man kan udstille i begge foreninger, hvis bare man har 
stambogsført i den ene.

Christina Vildershøj fortalte om det andet forslag om at lade bestyrelsen sidde frem til 
1.12. i 2016 og 2018 pga. europaudstillingerne.

Forslag 1: Der var 8 for, 10 imod og 4 blanke. Forslaget blev derfor ikke vedtaget, men 
bestyrelsen går videre med at forsøge at lave en aftale med DMF.

Forslag 2: 21 for og 1 imod. Forslaget er dermed vedtaget.

13. Valg til bestyrelsen: Christina Vildershøj og Kristine Brandstrup havde i AT meldt at de 
stillede op som hhv. formand og menigt medlem. Nanna Møllenberg stillede op som 
menigt medlem på dagen. Dermed var der ingen suppleanter, så Rikke Breiner indvilgede i 
at stille op, hvis hun kunne få lov at blive suppleant i bogstavelig forstand. Dvs. en der 
træder til, hvis et andet medlem af bestyrelsen er nødt til at gå ud. Dette for at undgå en 
ekstraordinær GF i sådan et tilfælde.

Christina Vildershøj blev genvalgt som formand med 22 stemmer.

Kristine Brandstrup var automatisk indvalgt som menigt medlem, da hun var den eneste 
der var opstillet på forhånd.



Nanna Møllenberg fik 22 stemmer (dermed menigt medlem)

Rikke Breiner 5 stemmer (dermed suppleant)

Claus Füssel blev valgt som regnskabskontrollant

Maria Lund blev valgt som regnskabskontrollantsuppleant 


