
Dansk Marsvineklubs Generalforsamling d. 27.10.2018 i Storkøbenhavn kl. 12.30. 
Adresse: Stengård skole, Triumfvej 1, 2800 Lyngby 

Endelig dagsorden: 

1.Valg af dirigent: Christina R. blev valgt 

2.Valg af referent. Christina V. 

3.Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

4.Eksklusionssager: punktet forventes at udgå, da der ingen eksklusionssager er pt. 

5.Formandens beretning. Vedlagt separat.  

Der stilles spørgsmål til forslaget om stamtavler og plads til ekstra titler som blev stillet sidste år. Orienteres 

under stambogs beretning. 

Der stilles spørgsmål om hvad problemet er med skinnyerne for EE. Annette forklarer at hårløse dyr er 

forbudt i Tyskland og ikke velset i Schweiz, men finder det dobbeltmoralsk, da der findes hunderacer med 

tilsvarende sparsom hårvækst som marsvin (chinese crested). 

Helle vil gerne have uddybet hvorfor mailen fra Gion Gross var fornærmende og udtrykker hvor ked af det 

hun er over at EE udstillingen blev aflyst. Christina V. og Annette forklarer hvorfor vi følte os dårligt 

behandlet, gang på gang ikke respekteret som ligeværdige medlemmer. Vi havde i øvrigt den opfattelse at 

alle de andre i marsvinesektionen bakkede op om ikke at ville blive i EE og i stedet lave alternativ udstilling. 

Annette vil hellere se frem mod en alternativ europa-klub. 

Helle synes ikke der var nok begrundelse for at trække os ud, og at EE i øvrigt kun er for racedyr og at 

skinnyer og langhåret i fuld pels ikke er velkomne i alle lande. Hvorfor har vi ikke bedt om uddybning fra 

ledelsen af EE? Det er ikke så ligetil at kommunikere med præsidiet - det gøres en gang om året normalt til 

maj-mødet. 

Claus siger: da klippet langhår ikke kan stilles i nogle lande, da satiner ikke kan udstilles i nogle lande, 

risikerer vi så ikke at flere racer vil blive udelukket fremadrettet? 

Helle: vi har ødelagt det for mange der gerne ville udstille. Lina m.fl.: man kan jo deltage på udstillingen 

alligevel, det er bare ikke DMK der står for det. 

6.Kassererens beretning. 

Færre udgifter til EE og nedlagt K2’s kassebeholdning overført giver +8117 i drifts-resultat. 

GF godkender regnskab. 

7.Budget. 

Der er lagt 5000 i Forum-udstillingen, som DMK stod for, og det var valgt at der skulle bruges penge på 

præmier som blikfang. 

Der er budgetteret en del til EE-møder og -udstiling, da disse har været poster i udvikling og vi stod for at 

skulle holde udstilling i november, som nu er aflyst. 



8.Stambogskontorets beretning. Vedlagt separat. 

9.Øvriges beretning. 

Bestyrelsen takkede formanden med en buket blomster og en flot platte 

Kreds 1 har planlagt udstillinger for hele næste år 

Ruhårsklubben melder de er den andenstørste specialklub nu, med 12 medlemmer. 

Dommerkomitéen efterspørger folk til et udvalg, alm. medlemmer, der vil diskutere ændringer i 

kæledyrsstandarden. Også racedyrsstandarden vil blive gennemgået mht. om der er noget der skal ændres. 

Medlemmerne opfordres til at komme med kommentarer/input. 

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

Der er kun en kreds tilbage. Kreds 1 synes det nuværende beløb på 2400 om året stadig er fint, med evt. 

ændring næste år. 

11.Valg af 4 stemmetællere. 

Ellen, Rikke, Karin, Louise 

12.Indkomne forslag:  

Forslag 1 om at slå K1 og K2 sammen: vedtaget med 40, 4 imod og 1 blank 

Forslag 2 om at man kan brevstemmes på mail: Enstemmigt vedtaget 45 

Forslag 3 om opdatering af regler for ur-afstemninger sådan at datoer kommer til at passe: enstemmigt 

vedtaget med 45 

Forslag 4 om at man kan udstille i DMK med DMF-stamtavle. Forslaget er betinget af at DMF gør det 

samme. Vedtaget med 40 for og 5 blanke. 

13.Valg til bestyrelsen: se kandidatbeskrivelser 

Formand: Annette Creutzberg valgt med 41 stemmer 

Næstformand: Christina Rørbæk valgt med 36 stemmer 

Menige medlemmer: 

For 2 år: Dorthe Thorup med 37 stemmer, Nanna Hegelund med 34 stemmer 

For 1 år: Diana Rasmussen med 24 stemmer 

1. suppleant: Annemette med 18 stemmer 

2. suppleant: Benedikte Jensen med 5 stemmer (efter omafstemning blandt Christina Jensen og Benedikte 

Jensen, som havde 5 stemmer hver. Ved håndsoprækning blev Benedikte valgt). 

14.Valg af 1 -2 regnskabskontrollanter og 1 -2 suppleanter. (jvf stk6)  

Bettina Hansen er valgt. Claus Füssel er suppleant. 

15.Eventuelt. 



Susan undrer sig over at der kan registreres racedyr som ikke ligner racedyr, eksempelvis dalmatiner der 

stort set ikke har en plet. Dette kan lade sig gøre fordi man kan registrere som racedyr, når blot ét af 

forældredyrene er racedyr. Annette foreslår at lade det gå videre til dommerkomitéen, som et forslag om 

at man skal kunne vise at man laver racedyr (på udstillinger) for at blive registreret som racedyrsopdrætter. 

Flere af de tilstedeværende udtrykker at det ikke er den vej man skal gå og udtrykker bekymring for om vi 

mister racedyrsopdrættere på den konto. Benedicte: de gør det jo i Sverige, så vigtig debat at tage. 

Opfordrer til en debat-dag mellem dommerkomité og opdrættere for hvordan man gør. Annette tager det 

videre til dommerkomitéen. 

Helle synes det var meget ærgerligt at der ikke var andre end hende og Dorthe T. som deltog i NM i Norge. 

Det opfordres at tage til NM. 

 


