Udstillingsudvalgsmøde,
Tid:
Sted:

Lørdag den 18. oktober 2014
Fjeldsted Skovkro

Deltagere:

Afbud:

Allan Sørensen (AS), Susanne Langhoff (SL), Ole Nielsen (ON),
Per Danielsen (PD), Freddie Klindrup (FK), Kirsten Carlsen (KC),
Georg Carlsen (GC)
Lisbeth Holm Gundesen (LG). Bestyrelsens kontaktperson
Maria Szymanski

Referant:

Georg Carlsen

1. Orientering fra DKK

Specialklubber har fra DKK modtaget information om at fra 1.1. 2015
skal alle kritikker og præmielister indskrives direkte på hundeweb. Der
vil fremover ikke blive mulighed for at få sin kritik udleveret på
udstillingen, men man skal selv finde den på Hundeweb.
Udvalget drøftede de påvirkninger vi ser i forhold til nuværende.
Især omkring vores udregning af point til årskonkurrencer ser vi nogle
store udfordringer.

2. Orientering fra/til

Udstillingsudvalget udtrykte sin utilfredshed med at vi har kunnet læse
i bestyrelsens referat om at bestyrelsen har behandlet
henvendelser/klager over udstillinger, uden at udvalget på forhånd har
været orienteret om disse, endsige fået dem forelagt til udtalelse.
Dette finder vi meget utilfredsstillende, og i strid med
kompetencefordelingen mellem bestyrelse og udvalg.
LG lovede at tage dette op i bestyrelsen.

bestyrelsen

3. Økonomi

Udstillingsudvalgets økonomi ser meget fin ud, og udviste pr 30. sept.
2014 et overskud på ca. 60.000,- kr.
Vi har dog efterfølgende måttet få repareret en PC (udskiftning af
skærm), der var blevet vandskadet under skybruddet i Fuglebjerg.
Vi har også investeret i en ekstra PC, af hensyn til juleudstillinger,
således at udstillingsudvalget nu råder over 4 PC’er og låner en
ekstra af GC i forbindelse med juleudstillingen.

4. Juleudstilling 2014

Af hensyn til pladsen, prøver vi i år, at undlade at bruge kegler
omkring ringene. Vi har jo også kun kegler til 2 ringe. Vi benytter
ringbånd i stedet, og vil så henstille til udstillerne at de holder sig uden
for markeringerne.
Umiddelbart skal ringene placeres som sidste år, men da der forgår
en større ombygning, bliver vi nødt til at orientere os om evt. ændrede
adgangsforhold, når vi kommer lidt nærmere udstillingen.
SL sørger for dekorationer til bordene.
KC sørger for blomster m.m. til dommerborde.
SL køber pebernødder.
KC og GC skaffer ”små jule træer i potter. Der pyntes til brug i stor
ring.
De uddeles til slut til BIS vinderne.
ON skaffer hjælp til støvsugning af tæpper.
Liste over racepokaler udsendes til racerepræsentanter, for
opdatering, og sættes i kataloget som sædvanlig. En stor udskrift
hænges op ved præmiebordet.
Det er racens eget ansvar at få uddelt racespecifikke pokaler.
Katalogerne nummereres for lodtrækning om præmier udsat af
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udstillingsudvalget.
Bestyrelsen har planlagt at afholde lotteri under udstillingen.
Bestyrelsen har foreslået at der spilles julemusik under spisningen.
Vi beder bestyrelsen om at stå for styring af dette.
Af hensyn til støj og uro, vil stor ring først starte, når alle borde efter
spisningen er helt fjernet.

5. Udstillinger 2015

Vi skal have anskaffet BIS pokaler for 2015.
Alle dommere er på plads, og fordelt på racer.
Strøbyhallen, Lunderskovhallen og pladsen ved Årslevhallen er
booket.
Fuglebjerg og Gjern kan først bookes lidt ind i året.
Nyborghallen bookes når vi er der til jul.

6. Udstillinger 2016

05-03-2016 Hårlev.
Hallen er booket, og dommere er på plads
23-04-2016 Bredsten.
SL booker pladsen. Der mangler 1 dommer. FK undersøger.
28-05-2016 Årslev
GC booker pladsen. Dommere er på plads.
06/07-08-2016 Fuglebjerg AS booker området, Dommerne er på
plads.
15-10-2016 Gjern. FK booker når det er muligt. Der mangler 1
dommer. AS arbejder med sagen.
03-12-2016 Nyborg. GC booker hallen. Der mangler p.t. 3 dommere.
AS arbejder med det, og er lydhør over for forslag.

7. Udstillinger 2017

Datoer blev fastlagt.
Hal-booker
04-03-2017 Hårlev
GC
22-04-2017 Bredsten
SL
27-05-2017 Årslev
GC
12-08-2017 Fuglebjerg
AS
13-08-2017 Fuglebjerg
AS
14-10-2017 Gjern
FK
02-12-2017 Nyborg
GC
AS inviterer dommer. Dommerønsker modtages gerne.

8. Sponsorer

Maria har hele året fået sponsorpræmier fra Royal Canin, samt fra de
stande der har være i løbet af året.
Maria opfordres til så vidt muligt at kigge efter flere sponsorer. Gerne
med andre hundeartikler end lige netop foder.

9. Arbejdsfordeling

Arbejdsfordelingen som den er p.t. fungerer perfekt, og vi ser ingen
grund til at ændre på den.
Vi drøftede muligheden for at hver medlem af udvalget udarbejder en
”arbejdsbeskrivelse” for sin del af arbejdet. Dette for at gøre det
nemmere for andre at overtage.

10. Evt.

PD tager skrivemaskinerne ud af transportburene da de nu vil være
helt udelukket fra brug, med indførelsen af DKK’s nye tiltag.
Fremtidige mødedatoer:
24-10-2015
29-10-2016
28-10-2017
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