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Referat fra udstillingsudvalgets møde den 30. september 2006. 
 
Mødet blev afholdt i Ullerslev. 

Tilstede: Allan Sørensen, Freddie Klindrup, Bjarne Wohlfahrt, Ole  Nielsen og Susanne Langhoff, Lis 
Christensen, Kirsten og Georg Carlsen. 
Afbud fra Per Danielsen 
 
 
Dagsorden: 
 
1.  Økonomi 

Faldende antal hunde på 
udstillingerne??          

Kirsten fremlagde regnskab for udstillinger til og med Basballe.  
Vi har måttet konstatere et lidt faldende antal tilmeldte hunde i starten af året, 
kulminerende med ”kun” 125 hunde i Basballe. 
Vi kan dog konstatere at Bredsten og ikke mindst Knabstrup har vist sig 
tilbage på tidligere antal hunde, hvorfor vi må antage at faldet til dels skyldes 
DKK’s fire dage i Brøndby med alle racer. 
Lis supplerer præmieboden og leder efter nye præmier til barn og hund, sam 
til præmieboden i almindelighed. 
 

2.  Arbejdsfordeling i 
almindelighed 

Da arbejdsfordelingen fungerer fint, ændres der ikke på noget. 
Transport af materiel og foderpræmier virker nu meget fint. 
Lis undersøger indkøb af nye tæpper til ringene, alternativt pris for at få 
renset dem vi har. 
 

3.  Juleudstillingen 
 

Lis forespørger i hallen ang. muligheder for levering af mad til henholdsvis 
ledelse og de racer der samles til ”julefrokost”. 
Vi gennemgik så arbejdsfordelingen til juleudstillingen. 
 
2 stk. juletræer Lis 
Nisser Lene Wohlfahrt 
Duge og slik Per 
Julepynt  Kirsten 
Juledekorationer og pebernødder Susanne 
EDB behandling  Susanne + Torben 
 
Susanne indkøber rosetter til guldhundene og klubvinderne. 
Da Freddie ikke kommer, har Gunnar Nymann lovet at tage sig af 
dommerne. 
Afsluttende konkurrencer afvikles i samme rækkefølge som tidligere år, 
af hensyn til beregning af årskonkurrencer. 
 

4.  Udstillinger 2007  Fastlagte udstillinger i 2007 
 Sted Kontaktperson 
03.03. Hårlevhallen Allan 
15.04. Svendborg Lis 
27.05. Fuglebjerg Per 
23.06. Bredsten Susanne og Ole 
07.07. Rønne Finn Pelle 
25.08. Jylland (evt. Skanderborg) Susanne og Ole 
29.09. Nyborg Lis 
27.10 Sjælland Kirsten og Georg 
09.12. Årslev Lis 
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5.   Udstillinger 2008 

Jubilæumsudstilling 
Manglende dommere 

Planlagt for 2008 
 Sted Kontakperson 
01.03. Hårlev Georg og Kirsten 
12.04. Voldum Susanne og Ole 
31.05 + 
01.06. Svendborg (Jubilæumsudstilling) Lis 
12.07. Rønne Finn Pelle 
30.08. Fuglebjerg Per 
27.09. Silkeborg/Gern Susanne og Ole 
01.09. Sjælland Georg og Kirsten 
06.12. Fyn (Juleudstilling) Lis 
 
Dommere til jubilæumsudstillingen er inviterede og har accepteret. 
Freddie efterlyser dommerønsker til resten af 2008. 
 

6.   Langsigtet planlægning Freddie kigger på dommere til 2009 
 

7.   Sponsorer Susanne forhandler med mulige sponsorer om præmier til udstillingerne. 
 

8.   Eventuelt a) 
Der skal fra 1. jan. dømmes efter nye regler, så præmieringsgrader kommer 
til at ligne hvad der bruges i udlandet.. 
Dette vil give en del arbejde med at omprogrammere vores 
resultatberegningssystem. 
Vi afventer nærmere fra DKK. 
 
b) 
Det blev besluttet at fra 1. januar 2007, kan juniorhandlere IKKE på samme 
udstilling, samtidig tilmelde sig i barn og hund konkurrencen. 
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