
Referat for generalforsamlingen (GF) i DMK d. 14. november 2017 
i Fårup

1. Valg af dirigent
Nanna M. som konstaterede at GF var indkaldt lovligt.

2. Valg af referent
Lene K.

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Eksklusionssager
Ingen

5. Formandens beretning
Christina V.: Se andet sted i AT.

6. Kassererens beretning
Regnskab for DMK blev udleveret. Se medlemsforum.
Lene K.: Der er lavet lidt om på strukturen, så årets drift nu har fået en linie for sig selv og 
bidraget fra tilbagebetaling af skyldigt beløb efterfølgende tillægges. Der har desuden været 2xDM
tilskud, da det ene tilhørte forrige regnskab, men blev først anmodet efter regnskabsafslutning. 
Det taget som en korrektion og linie for sig selv. EE-udstillingen i nov.-2016 forløb over al 
forventning med et underskud på 1200 kr, hvilket skal ses i lyset af DM, som generelt ligger med 
en udgift på 5000,- kr. 
Generelt har DMK en fornuftig økonomi, men der tæres langsomt på formuen og der bør til 
stadighed være opmærksomhed omkring at holde DMKs udgifter nede. Der vil fortsat tæres på 
formuen indtil den helt store EE-udstilling i 2018 i Herninghallerne er afholdt. 
Regnskabskontrollanten roste regnskabet, men bemærkede – igen – at DMK bør få egen 
mobilepay konto.

7. Budget
Det fremlagte blev godkendt, se medlemsforum.

8. Stambogskontorets beretning
Signe E.: Da der sker flere fejl-betalinger, ønskes at der ventes med betaling af stambøger til 
faktura er modtaget, alternativt lige sikre sig pr mail med stambogskontoret, at beløbet man 
betaler, er korrekt. Der er desværre et svagt dalende antal stambogsansøgninger. Der har 
desuden været arbejdet med en opdatering af hjemmesiden vedr. stambogskontoret.
Ros til stambogskontoret fra forsamlingen, for deres hurtige håndtering af stambøger og nemme 
mulighed for omregistreringer af stambøger.

9. Øvriges beretning
Det blev informeret, at Eva H ønskede at dommerkomiteens afgørelser til indkomne forslag blev 
respekteret og ikke efterfølgende blev bragt til afstemning på GF. 
Christina J berettede fra sit arbejde med AT, at hun gør hvad hun kan med at gøre bladet fyldigt, 
samt prikke til medlemmer for at bidrage, men vil ikke være påtrængende. Her er der også tale 



om Side 9 Mutten og Stafetten, som er tilbagevendende indslag. Det er op til medlemmerne også 
at bidrage til at gøre AT fyldigt, dette gerne med spørgsmål, billeder og beretninger mv. 
Ros fra forsamlingen til AT-redaktøren.
Kreds 1: Se andet sted i AT.

10. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen på det beløb, der skal udbetales til 
kredsene jf. pkt. 7. 

Uændret dvs. 2400/år (=200,- kr pr måned) og 2000 kr ifm. en opstart.

11. Valg af 4 stemmetællere
Claus F, Diana R, Ellen G og Lene K

12. Indkomne forslag (se beskrivelse i Agurke Tidende – september udgaven, eller på 
medlemsforum). 
Forslag nr:
1. Ændring i udstillingsreglementet §7.3 vedr. marsvin kan udstilles fra 2 mdr.

For: 25. Imod: 23. Blank: 0. Forslaget vedtaget. 

2. Tilføjelse i udstillingsreglementet §22 med Junior Champion titler
For: 10. Imod: 36. Blank: 2. Forslaget ikke vedtaget. 

3. Tilføjelse i udstillingsreglementet §22 med Grand Champion titler
For: 20. Imod: 25. Blank: 3. Forslaget ikke vedtaget. 

4. Vedtægtsændring til §6, at perioden for afholdelse af GF udvides til september-november. 
For: 38. Imod: 10. Blank: 0. Forslaget vedtaget. 

5. Ændring i udstillingsreglementet vedr. klippet langhår får særskilt BIS
For: 13. Imod: 33. Blank: 2. Forslaget ikke vedtaget. 

6. 1) Ændring af stambogsregler vedr. angivelse opdrætternavn på stambøger
For: 33. Imod: 12. Blank: 2. Forslaget vedtaget. 
2) Ændring af stambogsregler vedr. angivelse titler på stambøger
For: 41. Imod: 6. Blank: 2. Forslaget vedtaget. 

7. Ændring af stambogsregler vedr. krav til stambøger for racedyr over 5 mdr. på udstillinger.
For: 17. Imod: 27. Blank: 4. Forslaget ikke vedtaget. 

13. Valg til bestyrelsen
Annette Creutzberg valgt som næstformand med 35 stemmer
Christina Rørbæk valgt til bestyrelsen med 46 stemmer
Benedikte Borup valgt til bestyrelsen med 28 stemmer 
Lina Kugge valgt til bestyrelsen med 23 stemmer
Jonas Mejlvang valgt som 1-suppleant med 18 stemmer
Suzzi Laursen valgt som 2-suppleant med 13 stemmer

14. Valg af 1-2 regnskabskontrollanter og 1-2 suppleanter (jf. stk 6)
Claus F som regnskabskontrollant, Signe E som suppleant



15. Eventuelt
Der er kommet flere forslag til Årets marsvineejer, men da det har været svært at få enighed 
omkring hvem titlen skulle gå til, er det blevet besluttet i HB, at udsætte overrækkelsen til DM-
2018.

Annette C.: Cavia Prisen 2017 går til Rikke Breiner for hendes store arbejde med at få 
kæledyrene op til den standard de har i dag og hendes indsats både i HB og kreds 1. 

Der søges hjælpere til næste års store EE-udstilling d. 9-11. November 2018 i Herninghallerne,
men der søges om hjælp allerede fra d. 6/7. November. Overnatningsmulighed er allerede 
reserveret. Skriv en mail til bestyrelsen.

Nanna M takkede af for god ro og orden.

/ Lene S. Kristensen



Formandens beretning ved DMKs GF 14.10.17

Endnu et år er gået, og jeg ser tilbage på masser af udstillinger, omend lidt små, men 
hyggelige, og masser af PR, akkurat som vi plejer. Det er dejligt at der stadig er interesse 
for at opdrætte og udstille marsvin, og for at hjælpe andre med at få mere viden om de 
små dyr.

Medierne har også fået øje på marsvin, muligvis takket være besøg af lokalTV til DM, da 
det var kort herefter at DMK blev kontaktet af Go’ Morgen Danmark, som jo betød at 
klubben blev profileret på landsdækkende TV. På det følgende Roskilde Dyrskue var der 
flere der kommenterede at de havde set os i TV.

Sidste efterår var præget af vores europæiske udstilling, som var en slags generalprøve på
det vi skal lave næste år. Den forløb over al forventning, og det var skønt at se så mange 
der deltog både som udstillere, men især som hjælpere undervejs. Jeg håber på samme 
opbakning næste efterår, når vi i november 2018 skal være medværter for en kæmpe 
udstilling med marsvin, kaniner, høns, duer og fugle. Det bliver noget af en oplevelse, og 
jeg håber rigtig meget at I vil støtte op om projektet. I kommer til at høre meget mere om
udstillingen i løbet af foråret, men jeg kan allerede sige nu at vi får brug for hjælpere til 
selve udstillingen igen, og at det kommer til at forløbe over lidt mere end en weekend. 
Indtjek af dyr er normalt om tirsdagen, men vi har inkluderet onsdag formiddag også, og 
så er bedømmelserne for lukkede døre onsdag og torsdag, og åbent for publikum fredag 
til søndag. Datoer: 6.-11.11.18 og stedet er Messecenter Herning.

Da Danmark nu skal være værter for den store EE udstilling i 2018, betyder det også at vi 
skal være værter på et par andre arrangementer i EE-regi, da dette er kotyme. Vi har det 
årlige møde og generalforsamling i maj, som bliver i Kolding. Og så har vi dommerseminar
for marsvinedommere d. 17.-18.3. i Albertslund, hvor dommerne skal undervises i 
ensfarvet creme, buff og saffran, samt i California. Vores egen Helle Nahmensen vil stå for
at fortælle om de ensfarvede og vi er ved at finde en egnet dommer og/eller opdrætter til 
at fortælle om californians. Input er meget velkomne, ligesom vi har brug for dyr at 
demonstrere på.

Nu nævnte jeg at der har været holdt en del PR arrangementer. Men ingen PR uden 
foldere som vi kan dele ud. Benedikte Jensen, som jo har været vores trykkeriansvarlige, 
har desværre valgt at trække sig fra posten. Vi takker for det store arbejde hun har ydet 
for klubben. Men det betyder jo nu at vi faktisk står uden trykkeriansvarlig og at der pt 
ikke laves pasningsvejledninger og andet informationsmateriale, som vi kan tage med ud 
på PR eller give med vores købere. Vi har desperat brug for en ny trykkeriansvarlig. Så er 
der en derude, som kunne tænke sig at hjælpe klubben og marsvin ved at sørge for at 
trykke PR-materiale og sende det rundt, så må I meget gerne henvende jer til os. Klubben
afholder alle udgifter selvfølgelig, det er ”kun” ens tid det koster.

Om ikke så længe skal vi til at stemme en ny bestyrelse ind. I den forbindelse vil jeg gerne
takke de afgående medlemmer Lene, Christina Jensen og Rikke, for det store arbejde de 



har lagt i bestyrelsen. Vi slipper jo ikke Lene og Christina helt, i det Lene fortsætter som 
kasserer for klubben, og kommer til at være en af hovedaktørerne indenfor den 
kommende EE udstilling, og Christina fortsætter det gode arbejde med AT.

Orientering om dialag med DMF vedr. brug af hinandens stamtavler på udstillinger: vi er 
ikke kommet frem til nogen aftale endnu, da DMF er kommet med modkrav, såsom at 
man skal vælge én moderklub at lave sine stamtavler i, fremfor at svare ja eller nej til 
vores forslag.

Beretning fra Kreds 1

Vi har både haft holdt et par udstillinger og været på PR flere steder. Roskilde Dyrskue er 
en tilbagevendende tradition, som skaber rigtig meget opmærksomhed på marsvin og 
klubben, og som vi håber vi kan blive ved med. Men vi har også været på besøg i Maxi 
Zoo Vallensbæk og i næste uge på Vestegnens fugleforenings udstilling i Hvidovre 
medborgerhus.

Og så har vi jo været nomineret til Årets Forening i TV2 Lorrys konkurrence, som vi jo 
desværre ikke vandt, men TAK for alle stemmerne og det store arbejde I har gjort for at 
skaffe stemmer, ved at dele opslaget og sikkert vredet armen om på familie og venner. 
Det kunne da have lunet godt at vinde de 100.000, men bare det at være med er en stor 
ære og giver fantastisk god PR for klubben, og mere lokalt, for Kreds 1.

Vi har flere udstillingsplaner på tegnebrættet for 2018, og håber at se jer d. 4.11. på 
Stengård skole i Lyngby.


