Udstillingsudvalgsmøde Søndag den 2. oktober kl. 11.00
Mødedeltagere
Bjarne Wohlfahrt Freddie klindrup, Susanne Langhoff Ole Nielsen, Lis Christensen
Allan Sørensen, Kirsten og Georg Carlsen
Afbud fra Per Danielsen

Endelig dagsorden
1. Økonomi
2. Arbejdsfordeling i almindelighed.
3. Juleudstillingen
4. Udstillinger 2006
5. Udstillinger 2007
6. Langsigtet planlægning
7. Sponsorer
8. ”Jobtøj”
9. Sene betalinger
10. Eventuelt.
Lydighedsprøver
ad.1 Økonomi
Det kunne konstateres at udstillingerne kører fint økonomisk set, og hviler pænt i sig selv.
Lis kigger til stadighed efter nye emner til præmieboden.
Ad.2 Arbejdsfordeling
De personer der ”skaffer” hallen/pladsen sørger også for at aftale detaljer:
For alle udstillinger:
Kontaktperson på dagen,
Hvor skal vi hente borde og stole.
Er der adgang til cafeteria og toiletter for handicappede
Hvor kan fragtmanden placere materielburet og præmier (hvem skal de kontakte)
Aftale med cafeteria om morgenkaffe, kaffe i ringene til ringpersonale samt frokost
For indendørs udstillinger:
Hvilken tape må bruges til at tape tæppe til gulvet?
Brug af højtaleranlæg.
For udendørs udstillinger:
Få anvist hvor der kan skaffes strøm
Få anvist skraldestativer
Vi vil kigge os om efter lokale folk der vil give en hånd med ved op- og nedtagning. Frivillige er
velkomne til at henvende sig til en fra udvalget.
Ad.3 Juleudstillingen
Der skal bruge 2 juletræer
Julepynt til træerne
Blomster og juledekorationer til borde

Lis og Holger skaffer dem
Kirsten og Susanne
Per

Julenisser
EDB
Karameller og slikposer
Pebbernødder (hjemmebagte)
Speaker

Lene Wohlfahrt
Susanne og Georg + Torben Carlsen
Per
Susanne
Freddie

Afsluttende konkurrencer planlægges til kl 15.
Rækkefølge som sædvanligt ved juleudstillingen, af hensyn til EDB beregningen af
årskonkurrencerne.
Raceparade for Årets Han/Tæve og Klubvindere.
Afslutningsspisning for udvalget:

Lis

Ad.4 Udstillinger 2006
Der er fastlagt følgende udstillinger i 2006

04.04.
15.04.
20.05.
25.06.
01.07.
19.08.
23.09.
28.10.
09.12.

Sted

Kontaktperson

Hårlevhallen
Jylland (Stouby-Bredsten-Stepping?)
Midtfyns Fritidscenter i Ringe
Fuglebjerg
Rønne
præmieboden, så vi skal finde en anden
Basballe, Mols Bjerge
Jylland (Bredsten eller Skanderborg)
Sjælland (evt Knabstrup)
Årslevhallen, Juleudstilling

Allan
Susanne og Ole
Lis
Per
Finn Pelle (Lis kommer ikke over med
til denne opgave.
Susanne og Freddie
Susanne og Ole
Georg og Kirsten
Lis

Ad. 5 Udstillinger 2007
03.03.
14.04.
27.05.
23.06.
07.07.
25.09.
27.10.
09.12.

Hårlevhallen
Fyn
Sjælland
Jylland
Rønne
Fyn (Nyborg)
Sjælland
Årslevhallen

Allan
Lis
Georg og Kirsten
Susanne og Ole
Finn Pelle
Lis
Georg og Kirsten
Lis.

Ad. 6 Langsigtet planlægning
Spidshundeklubben har 40 års jubilæum den 4. juni 2008
I den anledning påtænker vi at lave en jubilæumsudstilling evt. den 31.5 – 1.6 2008 såfremt det
kan passe med DKK’s kalender.
Svendborg idrætsanlæg, hvor vi var 18.-19. juni 2005, som et oplagt område, da der er
muligheder for camping, et godt cafeteria og i det hele taget et dejligt sted.

Udstillingen påtænkes at skulle være en 2 dages udstilling med 3 dommere, da vi jo regner med at
rigtig mange vil deltage i festlighederne.
Ad.7 Sponsorer.
Susanne arbejder p.t. med at skaffe en ”hovedsponsor” der vil lave en aftale for hele udstillingsåret
2006. Hun fik mandat til at arbejde videre med projektet.
Ad.8 Jobtøj
Kirsten har anskaffet et par prøver på veste som vi kunne tænke os at bruge som ”official”
beklædning. Mulighederne blev drøftet og der arbejdes videre med sagen.
Ad.9 Sene betalinger
Allan havde ønsket dette punkt på dagsordenen da der har være en del der ikke betaler til tiden,
og derfor giver en masse ekstra administration. Allan fik opbakning til at holde en stram politik på
dette område, så vi kan prøve at komme uvæsenet til livs.
Ad.10 Eventuelt.
Der har været forespørgsler om ikke SPK kunne afholde lydighedsprøver i forbindelse med sine
udstillinger.
Hvis det skal være officielle lydighedprøver kan det faktisk ikke lade sig gøre.
Uofficielle prøver kan lade sig gøre, men kræver at der er ekstra personer til at tage sig af dette. Vi
afventer, og ser om der dukker flere ønsker om prøver op.

Referent
Georg Carlsen

