Georg Carlsen
Udstillingsudvalg
Specialklub under Dansk Kennel Klub, Stiftet 4. Juni 1968
Giro 2 15 06 89

Referat fra udstillingsudvalgsmøde.
Tid:
Sted

13. sept. 2003 kl. 11.00
Hos Lene og Bjarne Wohlfahrt
Grønlandsvej 361, 7100 Vejle

Tilstede var: Allan Sørensen, Georg Carlsen, Susanne og Ole Langhoff, Lene og Bjarne Wohlfahrt
og Carl Jensen
Dagsorden:
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Økonomi nu og i fremtiden.
Besparelsesforslag:
a. indkøb af rosetter i Sverige
Arbejdsfordeling i almindelighed.
Udstillinger 2003
a. Voldum
b. Næstved, juleudstillingen
Udstillinger 2004 , 5.6. juni ??????
Udstillinger 2005
Langsigtet planlægning
Materiel, oplagring og fragt
Forslag til at festliggøre BIS
Forslag til at gøre juniorhandling mere ”seriøs”
Evt.

Ad 1.

Da der er ønske fra bestyrelsen om at der skal findes besparelser vedr. udstillingerne,
har Susanne undersøgt mulighederne for at indkøbe rosetter i Sverige, hvilket kan give
en besparelse på ca. 40 %. Susanne fremskaffer prøver til at vælge udfra.
Carl og Allan har set på muligheder for besparelser ved placering af udstillinger. Som
konsekvens af dette flyttes Hårlevudstillingen til midt i februar. Dette for at håbe på
flere tilmeldinger, da fristen så ikke ligger lige i jul/nytår.
Det tilstræbes at finde dommere parvis (ægtepar el. lign.) da det vil give besparelser
ved både transport og hoteller.
Det undersøges om der er mulighed for at slå 2 udstillinger sammen til en

weekendudstilling, da der også på denne måde spares på transport m.m.
Transportudgifter for udstillingsledelse og hjælpere blev drøftet. Man enedes om at der
skal gives godtgørelse for færge/bro + km-godtgørelse efter en takst der fastsættes af
bestyrelsen. (taksten skal dog være den samme som bestyrelsen bruger).
Ad 2.

Arbejdsfordelingen i almindelighed fungerer fint i øjeblikket. Alle ved hvad de skal, og
udstillingerne kører fint.
Voldum er under konrol.
Næstved (juleudstilling)
Hal B er lejet.
Der skal henstilles til udstillerne at de der holder fællesspisning, selv sørger for at rydde
op, hvilket det har knebet en del med de senere år.
Måtter og skrivemaskiner skal ikke med. (Kreds 10 holder skue samme weekend)
Der skal anskaffe en (billig) juledug. Juletræ findes i hallen (kreds 10).Susanne sørger
for pynt til juletræet.
Birgit skaffer julestjerner til pynt på bordene.
Præmier til årets han/tæve indkøbes af præmieboden (Lis). Beløbsramme som sidste
år.
Kataloger forsynes med nummer til lodtrækning. Birgit skaffer præmier til dette.
Barn og Hund-rosetter sponseres som sidste år af: Kennel Wencke, Kennel Langhoff
og Kennel Inari.

Ad 3.

Udstillingen den 5. juni 2004 aflyses, da DKK pludselig har bevilget sig selv en ekstra
udstillingsdag i Odense.

Ad 4.

Udstillinger i år 2005.
Følgende steder og datoer planlægges. DKK udstillinger i kursiv
13. feb Fredericia
5. marts, Hårlev - inde
1. maj, Sjælland??
7. maj, Jylland – ude
11. juni, Sjælland
18.-19. juni, Ringe – ude
2. juli, Rønne – ude, se nedenfor
3. juli, Rønne
14. august, Odense
27. august, Fuglebjerg – ude
18. sept København
1. okt. Stepping – inde
29. okt. Jersie – inde
6. nov. Jylland
4. dec. Otterup
Vedr. Rønne

Allan inviterer de øvrige ”gruppe 5 klubber” til at deltage som de plejer, men Med
SPK som enearrangør. Det vil sige anmeldelser og gebyr til SPK, og der uddeles
SPK’s præmier.
Stor ring afvikles samlet, men der skal af hensyn til pointgivning placeres så mange
hunde at det vil være muligt at give point til SPK hundene.
Er der f.eks. 2 ”fremmede” hunde blandt de 4 første skal der sættes placering på 2
SPK-hunde.
Der var enighed om at som det var i år, var det totalt kaos.
Ad 5.

Freddie kontakter øvrige ”gruppe 5 klubber” for koordinering af dommerinvitationer,
for at opnå besparelser.

Ad 6.

Materiel opbevares p.t. hos Bjarne og Lene Wohlfahrt, der også medbringer det til
udstillinger. Der skal dog søges efter andre til at overtage hvervet.

Ad 7.

For at ”festliggøre” stor ring, samles deltagerne i ”opstillingsring” og sende ind i
størrelsesorden. (store først).

Ad 8.

Fra 1. januar skal tilmelding til juniorhandling ske på for forhånd, som øvrige
tilmeldinger.
Dommer til juniorhandling skal meddeles i invitationen.

Ad 9.

Det skal fremover bekendtgøres i PM, og håndhæves, at der ikke må forekomme
bilkørsel på udstillingsområdet fra kl 9. til store ring er slut.
Der har være episoder hvor det har virket meget forstyrende på afviklingen af
udstillingen.
Det vedtoges at Allan anskaffer en mobiltelefon med taletidskort, så han kan kontaktes
på udstillingsdagen.
Lis Christensen (Præmiebod) anmodes om at deltage i udstillingsudvalget.

Ref. Georg Carlsen

