
Referat d. 3/10-19 Generalforsamling DMF 

1. Valg af dirigent.  

 

  Mette Jørgensen er valgt. 

 

2. Valg af referent 

 

Emilie Yde er valgt.  

 

3. Godkendelse af referat 

 

Godkendt 

.  

4. Bestyrelsens beretning 

 

Generalforsamling, Dansk Marsvin Forening 

3. november 2019 

Dette bestyrelsesår har været et helt særligt et af slagsen, da det bød på en stor strukturændring i 

for-eningen. Marianne Saager, tidligere formand, webmaster og udstillingsansvarlig valgte at 

trække sig fra sine ansvarsområder i foreningen i foråret. Det betød, der blev anledning til at kigge 

nærmere på, hvordan arbejdet i foreningen kunne effektiviseres og optimeres. Derfor blev der kaldt 

til ekstraordi-nær generalforsamling i april i år, hvor en strukturændring var stillet som forslag af 

den siddende be-styrelse. Denne blev enstemmigt vedtaget, og den nye struktur - og ikke mindst 

nye ansigter i bestyrel-sen - blev budt velkommen. 

Det er ikke en overraskelse, at en sådan gennemgribende ændring kan medføre nogle 

opstartsvanske-ligheder. Desværre blev disse af flere årsager større end forventet og derfor blev der 

lagt enormt mange kræfter i at løse disse problematikker i nogen tid efter denne strukturs 

vedtagelse. Samtidig var der en del hængepartier, der ligeledes skulle indhentes og disse blev kun 

større af, at ikke alt arbejdet kunne forsættes straks efter strukturændringen. Alt i alt er meget 

kommet på plads og har løst sig. Men ikke alt er på plads endnu desværre. Eksempelvis ses det 

endnu, at PR- og Medieansvarlig stadig ikke har adgang til alle områder af hjemmesiden. 

Men nye ansigter giver også altid et friskt, nyt pust i arbejdet og det ses derfor, at nogle ting har æn-

dret sig en smule. Ikke alle disse ændringer er helt så synlige for jer medlemmer, men udarbejdelsen 

af eksempelvis udstillingsmateriale er blevet effektiviseret en del, selvom den post forsat er 

omfattende. Samtidig er det eksempelvis besluttet, at tilskud til tillidsposter i foreningen skulle 

afskaffes. Ligeledes har der måttet anskaffes en nye vandrepokal til juvenile pet, da denne var 

bortgået. Derfor er også truffet beslutning om, at for fremtiden udleveres vandrepokaler kun ved 

underskrift fra modtageren af denne, samt et erstatningskrav for pokalens værdi, såfremt denne 

skulle forsvinde i modtagers varetægt.  

 Forhåbentligt har medlemmerne dog bemærket, at svar på mails til bestyrelsen har været hurtigere. 

At der er lavet en oversigt over indtjekkere i foreningen, således der er nemmere at gennemskue, 



hvem der kan være behjælpelig med dette til udstillinger. Og der er eksempelvis også lavet en fane 

på hjemmesiden, der beskriver arbejdsprocesser i foreningen, således det er nemmere for 

medlemmerne at gennemskue arbejdsgange samt kontakte den rette i forbindelse med spørgsmål 

eller udfordringer.   

Alt i alt har det været et meget arbejdsrigt år, hvor der har været meget på programmet og mange 

ting at tage fat på. 

 

5. Dommeransvarliges beretning 

 

Der er ikke kommet nogen beretning fra Dommeransvarlig, Hildur Johannesdottir.  

Emilie Yde og Kenneth Hansen kan berette løst om dommerteamets arbejde. Standarden, som er på  

 prøve på nuværende tidspunkt, er efter medlemmernes ønske revideret og ændret til danske 

 betegnelser; der skal blot læses korrektur på denne. Herefter skal det tages op til vurdering, 

 om foreningen ønsker at forsætte med denne.  

 Betingelserne for at være dommer og uddannelsen til denne, ligger ligeledes for en større  

 revidering.  

   

6. Registrators beretning 

 

Nanna har fået lavet en del stamtavler, men kan ikke oplyse hvor mange. 

Nanna mener at databasen er ved at være godt fyldt og arbejdet bliver derfor besværliggjort, 

 da systemet ”crasher”.  

 

7. Økonomiansvarligs beretning 

 

Økonomiansvarliges kommentarer til regnskabet:  

Årets regnskab blev afsluttet med et overskud på 19.116,45 DKK, hvilket bringer foreningens saldo 

op på 52.321,57 DKK pr. 31/8-2019.  

Økonomisk set er det selvfølgelig et rigtig godt regnskab. Overskuddet skyldes dog i stor grad 

manglende deltagelse i diverse PR-arrangementer.  

Da det står nævnt i forenings formålsparagraf, at vi blandt andet skal fremme interessen for marsvin 

gennem PR, så er det selvfølgelig ikke der, hvor overskuddet er ønsket.  

En anden væsentlig faktor til overskuddet skyldes rigtig gode udstillingsresultater. Herfra skal der 

lyde en stor ros til alle frivillige, som har givet den en skalle med udstillingerne.  

Den eneste post, der overskrider budgettet, er registreringsposten. Dette skyldes en omlægning af 

betalingen for Dropbox, så denne nu kører årligt i stedet for månedligt, som giver en besparelse på 

den lange bane via en lavere årlig udgift. 



Alle udeståender fra tidligere års regnskaber er afregnet til foreningen. Fra dette års regnskab køres 

et enkelt udestående videre til næste regnskabsår: Der er udbetalt 3000,- DKK til Team Trunterne til 

afholdelse af udstilling i januar, herunder Winners Cup.  

Regnskabet er afsluttet i det igangværende regnskabsår med et samlet underskud på 4324,06 DKK, 

hvoraf de 3000,- DKK fremgår af dette regnskab (lånet).  

 

Med venlig hilsen,  

Lasse Drobek Mejdahl, Økonomiansvarlig 

 

Økonomikontrollants kommentarer til regnskabet:  

- Der er ingen uregelmæssigheder i transaktioner. 

- Der er bilag for relevante udgifter. 

- Jeg har ikke gennemgået teams regnskaber, kun skimmet om de ser rimelige og 

plausible ud.  

Kommentarer generelt til teams regnskaber: der var en del ældre regnskaber indsendt i perioden og 

det synes jeg vi alle skal få strammet op på. Regnskaberne skal indsendes til tiden, hvilket er 4 uger 

fra afholdt udstilling.  

Marianne Kruse Baun  

Økonomikontrollant 

Yderligere kommentarer og godkendelse klaret på telefonisk møde 23/10 2019 

Regnskabet afsluttet og godkendt af både Økonomiansvarlig og Økonomikontrollanten 

 

__________________________________                    

 ___________________________________ 

Lasse Drobek Mejdahl, Økonomiansvarlig  Marianne Kruse Baun, 

Økonomikontrollant 

 

Tilskud til hjemme-wifi er fjernet, da man forventer at alle har internet i hjemmet. 

Brobizz’en, som Marianne Saager har brugt, er lukket.  

Regnskabet for Team Trunternes winners cup, er modtaget og afsluttet. Der er ikke noget 

bagudrettet i regnskabet som mangler at blive bogført, der arbejdes fremadrettet nu.   

 

 

 

8. Godkendelse af regnskab samt fastsættelse af budget 



 

  Regnskab samt budget godkendt. 

 

Økonomiansvarlig har revideret budgettet fra 1/9 2019 til 31/8 2020, da kontingentet og 

registreringer er faldende.  

Som skrevet ovenfor, er tilskud til tillidsposter fjernet, da man forventer at alle har internet i 

hjemmet. Tilskud til NM er nedskrevet til 3500,- set ud fra hvor mange medlemmer der deltog til 

nordisk mesterskab. 

 

Sofie fortæller, at på den stiftende generalforsamling ønskede Ove,  daværende formand  at når 

foreningens økonomi var sund, skulle den store årlige udstilling, Winners Cup, give noget tilbage til 

medlemmerne, for bl.a. at styrke fællesskabet. Dette kunne være f.eks. tilmeld 5 gratis dyr, få betalt 

mad/underholdning eller lign. Dette ønskes  den kommende bestyrelse at tage med i betragtning.  

 

 

9. Fastsættelse af kontingent  

 

 Godkendt og uden ændringer. 

Der snakkes om at halvårsmedlemsskab er fjernet, da nye mulige medlemmer, venter med at melde 

sig ind til 1. januar. Dette kan ikke ændres i dag, men der opfordres til at gøre brug af ”gratis prøve 

medlemskab” til købere ved DMF opdrættere. 

 

10. Valg af stemmetællere 

Marianne Baun, Kenneth Hansen, Nanna Møllenberg, Stine Godsk  

 

 

11. Indkommende forslag 

  

11.1  

Vedtaget 25 stemmer for – 13 imod – 2 blanke 

 

 11.2 

 Vedtaget 32 stemmer for – 6 imod – 2 blanke  

 

 11.3a 

 Vedtaget 25 stemmer for – 12 imod – 3 blanke 

 Gældende fra 1. januar 2020. Med forbehold for at der må ændres i titlerne i forhold til  

 fordanskning af standarden.   

 

 11.3b 

 Vedtaget 29 stemmer for – 8 imod – 3 blanke 

 

11.4 



 Vedtaget 29 stemmer for – 7 imod – 4 blanke 

 

 11.5 

 Der er efter debat stor opbakning til forslaget.  

 Vedtaget 27 stemmer for – 10 imod – 3 blanke 

 

 11.6.1   

 Nedstemt 4 stemmer for – 32 imod – 4 blanke  

 

 11.6.2 

 Vedtaget 26 stemmer for – 11 imod – 3 blanke 

 

 11.6.3 

 Nedstemt 9 stemmer for – 14 imod – 17 blanke  

 

 Heraf 3 ugyldige brevstemmer.  

 

 

12. Valg til bestyrelsen og suppleanter 

 

 Pernille Yde stemt ind med 30 stemmer 

 

 Mette Jørgensen stemt ind med 23 stemmer 

 

 Cathrine Slangerup stemt ind med 21 stemmer 

 

 Marianne Gravgaard stemt ind med 24 stemmer 

 

 Jonas Mejlvang stemt ind med 17 stemmer 

 

 Anette Pedersen stemt ind med 15 stemmer 

 

 Kenneth Hansen stemt ind med 7 stemmer 

 

Bestyrelsen konstituere sig selv snarest efter generalforsamlingen 

 

13. Valg af økonomikontrollant og suppleant 

 Marianne Baun er valgt som økonomikontrollant 

Dorthe Hansen er valgt som suppleant 

14. Valg af opdrætterrepræsentant* 

 

Efter vedtagelse af forslag 11.5 



 

Tina Fredslund er valgt som opdrætterrepræsentant for Pet 

 

Marianne Baun er valgt som opdrætterrepræsentant for Purebreed 

 

15. Eventuelt 

 

1. Sofie Nygaard ønsker en debat omkring hvordan dommeruddannelsen foregår i dag. Dette er 

vedrørende om en dommer som ikke ønsker at dømme pet, skal igennem petuddannelsen og have 

erfaring hermed, inden videreuddannelse på purebreed.  

Som uddannelsen er i dag, er petuddannelsen obligatorisk inden man kan videreuddanne sig som 

purebreeddommer.  

 

Debatten går på hvorvidt petuddannelsen bør være obligatorisk. Petudstillerne har i dag og også 

tidligere ytret, at det er træls at skulle have sine dyr bedømt af en dommer, som egentlig ikke ønsker 

at dømme pet/juvenile.  

 

Sofie’s opfordring går til dommerteamet med, ønske om at dette bliver taget med videre.  

 

2. Nanna Møllenberg har printer, computere etc. med til den nye bestyrelse. Emilie Yde tager det 

med hjem til Pernille Yde. Udstyr bliver fordelt derfra til de, som skal varetage opgaven.  

Nanna sørger ligeledes for overdragelse af koder til diverse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


