Udstillingsudvalg
Tina Nygaard Madsen
Møldrupvej 8
8752 Østbirk
Tlf.: 40356980
E-mail: udstsekretaer@spidshundeklubben.dk

Udstillingsudvalgsmøde den 03. juni 2018 kl. 11.00 på Hotel Villa Gulle
Deltagere:
Udvalg: Allan Sørensen (AS), Gitte Hartwig (GH), Henrik Koch (HK),
Susanne Rasmussen (SR), Tina Nygaard Madsen (TM)
Bestyrelsens kontaktperson: Allan Pedersen (AP)
Dommerbooker: Lisbeth Gundesen (LG)
Afbud: Lasse Wilms (LW)

Referat
1. Orientering fra DKK:
Vær opmærksom på at sætte stavekontrollen til det sprog, udstillingskritikken skal skrives på.
Der er to dommeraspiranter, som har bestået deres grundforløb. 4-5 uger før en udstilling skal
de melde ud, om de skal gå elev på udstillingen. Der er kommet en ansøger til at blive
dommeraspirant. AP svarer ham.
2. Orientering fra/til bestyrelsen:
Ros til udvalget mht. afvikling af jubilæumsudstillingerne i Vejen.
Der er et ønske om, at der er åbninger ind til ringene, hvor udstillere ikke sidder, evt. afmærket
med ringbånd.
Der er et ønske om, at standene ikke står op ad ringsiden. Der skal beregnes plads i hjørnerne
til standene, og de må max bruge 6 meter.
Hvor ligger opgaven med at printe diplomer til årshundene, som Georg før har varetaget? Dette
er bestyrelsens opgave.
3. Økonomi:
GH fremlagde økonomien for udstillingerne. Jubilæumsudstillingerne ser ud til at gå i nul, så det
er tilfredsstillende.
Kassebeholdning: ca. 9.400 kr. Euro-beholdning: ca. 4.200. Coop-gavecheks udgår og overgår
til gavekort.
Evt. dobbelthonorar til det ringpersonale, der skal i stor-ring.
Mobilepay skal promoveres, da det gør håndteringen af salg af fx kataloger og rosetter på
udstillingerne lettere. Betaling med kontanter skal så vidt mulig minimeres.
Der er underskud på de trykte kataloger. Prisen for et katalog betalt med kontanter sættes til
10kr mere end et katalog betalt med mobilepay.
Antallet af trykte kataloger pr. udstilling skal max. være 50 stk.
4. Rosetansvarlig:
SR har overtaget ansvaret for rosetterne. TM fortsætter med at være sekretær, sponsor- og
standansvarlig.
5. Udstillingsudvalgets arbejde, herunder opgaver, ansvar, antallet af møder:
Tilmelding til alle årets udstillinger skal åbnes i januar.
Fremadrettet holder udvalget et skypemøde før hver udstilling.
Skypemøde før Nørager bliver den 21. august kl. 20. TM sender invitation til mødet.
AS sender en udstillingstjekliste til udvalget inden skypemødet.
Brug funktionsbeskrivelsen ved udstillingerne, så alle opgaverne huskes.
Til næste fysiske udvalgsmøde gennemgås funktionsbeskrivelserne for at se, om de er up-todate, derfor bedes alle tjekke egne funktionsbeskrivelser inden mødet.
LW skal sende en fil med resultaterne til Kasper lige efter en udstilling.
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Storrings-billederne fra udstillingerne skal lægges i en mappe på serveren, og webmaster skal
have besked umiddelbart efter (billeder fra Køge mangler).
6. Fuglebjerg-udstillingen:
AS spørger Per, om han vil stå for at trække strøm og forplejningen til camping-området.
Tilmelding til camping skal ske til Per. Pris for overnatning skal meldes ud. Toiletforhold
undersøges, da der sidste år kun var toiletter i kælderen, og der var for få toiletter til antallet af
overnattende.
Hvis man er en forening registreret i kommunen, er det billigere at leje udstillingsområdet, end
hvis man ikke er. LG spørger kreds 2, om vi kan leje der igennem. Fuglebjerg 2019 kan først
reserveres efter 1. januar.
GH og SR skal have overnatning fra fredag til søndag. AS bestiller hotel.
AS finder ud af, hvem der tager sig af dommerne.
7. Sponsoraftalen med Agria:
Der er indgået en aftale med Agria som hovedsponsor. Der er fordele for både klubben og
medlemmer. Aftalen ligger på serveren. 10 % i rabat for alle SPK-medlemmer, der har
forsikringer hos Agria, dette er uanset, hvilke andre rabatter man i forvejen har. Man kan i alt
højest få 35 % i rabatter. I kataloget skal Agria stå som hovedsponsor, de skal have en
annonce i medlemsbladet og mulighed for at have en stand på udstillingerne. Agria sponserer
10 præmier til hver udstilling, og de har sponsoreret 4 telte. Aftalen gælder til 2023.
8. SPK-certifikater:
Der skal ikke skrives udstillingsnavn og dato på certifikaterne før udstillingen, så de ubrugte
certifikater kan genbruges.
GH får trykt alle certifikater hos eksternt firma.
9. Udstillinger 2019:
Det er lavet aftale med alle haller med undtagelse af Årslev og Fuglebjerg.
Dansk spids er med i Hårlev og Vissenbjerg.
02-03-2019: Hårslev
13-04-2019. Lunderskov
25-05-2019: Årslev
10+11-08-2019: Fuglebjerg
12-10-2019: Nørager
30-11-2019: Vissenbjerg
10. Udstillinger 2020:
Der mangler to dommere til Vissenbjerg og en til Strøby (det skal være gruppedommere).
Der kommer en tysk dommer i Strøby og en norsk dommer i Lunderskov.
03-03-2020: Strøby
18-04-2020: Lunderskov
06-06-2020: Årslev
22+23-08-2020: Fuglebjerg
03-10-2020: Nørager
05-12-2020: Vissenbjerg
11. Udstillinger 2021:
Der skal reklameres med, at de forskellige racer kan komme med dommerønsker til
udstillingerne i 2021, fx i bladet, på hjemmesiden og FB.
06-03-2021: Køge
17-04-2021: Lunderskov
29-05-2021: Årslev
07+08-08-2021: Fuglebjerg
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09-10-2021: Nørager
04-12-2021: Vissenbjerg
Evt. udstilling på Bornholm. Udstillingen kan ligge fredag før DKKs dobbeltudstilling og starte
om eftermiddagen. Dette diskuteres på næste møde.
12. Eventuelt:
Vi tager spørgsmålet op, om vi skal overgå til elektroniske kataloger på næste udvalgsmøde i
november.
PC´er skal være opdaterede inden udstillinger.
TM laver en oversigt over sponsorer og stande til den enkelte udstilling fire uger før og sender
den til Lasse, så den kan sendes ud sammen med pm. Samtidig skal der laves et opslag i A3,
der kan hænges op på udstillingerne.
Printeren er opbevaret af Bente Stege. Den er afskrevet og skal skrottes.
Der mangler speaker til stor-ring. GH speaker i Fuglebjerg.
Linjen i pm, der omhandler, at der bliver udleveret coop-boner på udstillingen, skal slettes.
GH nævner, at det er dejligt, at der flere, som afløser på info-standen i løbet af
udstillingsdagen.
Der er kommet en forespørgsel, om udstillingen i Fuglebjerg kan starte lidt før på grund af
World Dog Show i Amsterdam, men dette kan ikke lade sig gøre.
13. Næste møde: 11.11.2018 kl. 10 på Villa Gulle i Nyborg.
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