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Referat fra fælles møde mellem udstillingsudvalg og bestyrelse den  
26. oktober 2013 hos På Villa Gulla 

 
Til stede: Kim Bay Nielsen, Linda Arleth, Lisbeth Holm Gundesen, Lasse Hansen, Allan 
Pedersen (1. suppleant bestyrelse), Georg Carlsen, Ole Nielsen, Kirsten Carlsen, Susanne 
Langhoff, Freddie Klindrup, Allan Sørensen 
 
Afbud fra Per Danielsen 
Referent: Lisbeth Holm Gundesen 
 
Dagsorden Referat 
1.Dobbeltudstilling 
forår 
 

Skal der være dobbeltudstilling om foråret - på den anden side af broen, 
ligesom Fuglebjerg. Udendørs vil det måske være for koldt. 
Der vil være en økonomisk fordel i forhold til dommere, kørsel af grej 
osv. 
Det kan først blive fra 2017. 
 
 

2. Hvem gør hvad 
under udstilling, 
rollefordeling 
 

Udstillingsudvalget har deres faste pladser, og så alligevel ikke, men alle 
ved hvad der skal laves og der afvikler den officielle cert-udstilling i 
henhold til DKK og sikrer, at der sker en afslutning. 
 
Hvordan får vi nogle nye hjælpere med i udvalget. men 
udstillingsudvalget har som regel sørget for den hjælp, der er behov for. 
 
EDB mæssigt og fotografering er punkter, der skal aflastes på hen ad 
vejen. Kunne Laura være et bud på fotografering.  
 
Tænke lidt assistance ind hen ad vejen.  
 
Maria Szymanski står for præmiesponsor og standholdere. 
 

3. Barn/Hund dommer 
og afvikling 
 

Ligger i realiteten ikke i udstillingsudvalgets regi, men har afviklet det i 
mange år.  
Tilbage til rosetter og en lille præmie. 
Skal der overhovedet være barn/hund konkurrencer - men hvem skal 
dømme, og husker de instruktionen. 
Det er udstillingsudvalget, der står for denne og derved beslutter alt 
omkring det, valg af præmier og dommer. 
 

4.Ringtræning inden 
udstilling 
 

Udstillingsinstruktion - med i kataloget/PM 
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5. Åben Dommerkritik 
 
 

Vi kan/må ikke pålægge dommerne at give åben kritik, men det er meget 
positivt at modtage sådan.  
 

6. Ringsekretærer Det er rimeligt problematisk at finde ringsekretærer, men generelt har vi 
søde og rare ringpersonaler. Det er klubberne, selv der uddanner 
ringsekretærer/assistenter. 
 

7. Ideer til 
dobbeltudstilling (sjov 
og ballade) 

Udstillingsudvalget har ikke mod eller tid til på at skulle arrangere noget 
sjov og ballade på udstillingen, da de har været på hele dagen. Det er i 
forhold til socialt samvær. 
Kan man lave nogle bedømmelser på generationsklasse eller lignende 
Vi vurderer ikke, at der vil være opbakning til at blive efter udstillingen 
blandt vores udstillere. 
Det står frit for at arrangere noget efter den officielle udstilling, hvor man 
er velkommen til at løfte denne opgave. 
Der vil være mulighed for under udstillingen at kunne bruge 
"træningsringen", kan være der er nogle, som har ideer til brug og så lade 
det udvikle sig derfra. 
 

8. hvordan fastholder 
vi vores nye udstillere 

Gavekortet skaber nogle nye udstillere, hvordan fastholder vi dem på 
udstillingerne.  
I indlægget i Spidshunden omkring udstillingsetik, skrives også om det at 
tage imod nye udstillere / Opfordring til at tage godt imod nye udstillere. 
 

9. Hyldest af 
guldhunde, mm - 
lotteri 

Alfabetisk indkaldelse af racerne enkeltvis, tillykke med roset og diplom. 
Racespecifikke pokaler gives der af racen selv eller af udvalget udpeget 
person. 
Georg indkalder oversigt over pokalerne fra racerne. Der hænges program 
op på dagen. 
Efter frokost hylder vi klubvinderne først, dernæst guldhundene. Dernæst 
afvikles stor ring, som vi plejer.  
 
Lotteri: Bestyrelsen finder hjælpere. 
 
Præmie på katalog: nummereres og præmien er et gavekort til udstilling 
 
 

11. Eventuelt - Kritik af udstilling / dommere, Indlæg i Spidshunden omkring 
sprogbrug/opførsel/udstillingsetik under og efter udstillingen. 
Udstillingsudvalget laver et indlæg til februarnummeret. 
 
- Budget 2014: ca. 20.000 forventet. 
- Valg/udpegning: 
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Der er 2 udvalg i dag, der ligger med GF-valgte medlemmer, og 2 udvalg 
som er udpeget. Bestyrelsen ønsker at ensrette udvalgene, så de vælges på 
samme måde. 
Udstillingsudvalget : Bestyrelsen udpeger udstillingsformanden, som så 
udpeger sit eget hold. Det er klart at foretrække. 
 
-Ros:  
Tak til kasserer for et altid opdateret regnskab. 
 
- TAK for et godt møde 

 


