
Referat fra udstillingsudvalgsmøde d 28/11-21  
Tilstede: Zaco, Allan, Lisbeth, Claus, Karen, Gitte 
Ikke tilstede: Anne Marie, Pia 

Dagsorden: 

1. Orientering fra DKK 
a. Nye priser gældende for 2022 er kommet 
b. Lisbeth orienterede om ”Nye generelle bestemmelser for udstillinger og prøver i DK”, som 

er et tillæg til DKKs udstillingsreglement. Der er bl.a. nye regler for vaccination af hvalpe. 
Vi skal have et punkt med i NemTilmeld, hvor der står, at tilmeldte har læst og accepteret 
DKK’s udstillingsreglement og de nye generelle bestemmelser for udstillinger og prøver i DK 
(Pia) 

2. Orientering til/fra bestyrelsen 
a. Ønske om flere udstillinger fra bestyrelsen. Det blev vedtaget at vi, såfremt vi får ok fra 

DKK, vil have en ekstra udstilling i pr år. I 2022 vil vi søge om 1 udstilling i Nordjylland i juni 
eller begyndelsen af juli (dato følger) og i 2023 vil vi søge om en udstilling i Herning i 
forbindelse med EDS. Fra 2024 vil vi prøve at have en udstilling hvert andet år på Bornholm 
i forbindelse med DKKs internationale udstilling og hvert andet år i Nordjylland, startende i 
2024 på Bornholm. Allan/Karen søger DKK om dette. 
Vi vil evaluere på hver af udstillingerne, når de er gennemført, om de skal fortsætte 
fremadrettet. 

b. Fælles udvalgsmøde finder sted i Fjelsted d 30/1-22 kl 10. 
c. Inventarliste: 

Der skal foreligge en inventarliste i forbindelse med regnskabet. Zaco cheker server for 
eksisterende inventarliste. Claus får nuværende håndskrevne inventarliste fra Lene. Claus 
bestiller endnu en computer, så vi har en ekstra. Zaco udarbejder en inventarliste til Lene 
Wohlfahrt. 
Serveradgang: Gitte skriver til Flemming Nedza om adgang for Allan, Zaco, Claus, Gitte 

d. Tal til årsregnskab: Zaco har styr på, hvad der skal være klart til Lene W 
e. Oversigt over gavekort og rosetter: Zaco har styr på gavekort og Anne-Marie skal komme 

med en opgørelse over rosetbeholdning ved årets slutning. Zaco og Anne-Marie aftaler 
direkte. 

f. Forslag til bestyrelsen: Kan vi flytte frokosten til udstillingen i oktober i stedet, eller 
alternativt flytte årsvinder-fejringer til marts-udstillingen (efterfølgende kalenderår). Årsag: 
Juleudstillingen bliver meget presset og udvalg + hjælpere får en rigtig lang dag. 

3. Funktionsbeskrivelser og årshjul 
a. Funktionsbeskrivelser: 

Hver især gennemgår hurtigst muligt og ved spørgsmål, tages disse med Allan S. 
EDB skal deles i 2! 
Funktionsbeskrivelser opdateres af hver enkelt og sendes til Gitte, som så vil overføre dem 
til nyt format og lægge dem på serveren og sende dem til webmaster til hjemmesiden. 

b. Årshjulet blev gennemgået og Lisbeth renskriver rettelser. Der blev under gennemgang 
forslået, at vi skulle have pokaler til barn/hund og måske også til juniorhandlere. Lisbeth ser 
på pokaler til barn/hund. 



4. Elever/aspiranter: Vi har en forpligtelse til at hjælpe med at uddanne nye dommere og derfor vil vi 
fra udstilling til udstilling tage stilling til, hvor mange der er tid og plads til. 

5. Juleudstillingen: 
a. Opstilling – ok med hjælpere 
b. Gyldigt coronapas vises ved indgangen og et armbånd udleveres. Armbånd skal bæres 

synligt hele dagen. Der er adgang fra kl 8:45. Hvis man har været testet positiv, skal nyeste 
negativ test være mindst 14 dage gammel, dvs fra senest 22/11. 
Lene W og Anne-Mette har sagt ok til at sidde ved Coronacheck bord fra 8:45 til 10. Henrik 
Futtrup overtager herefter til kl 15. 

c. Pynt + slik/godter mm – Zaco tager sig af dette 
d. Storring: John og Mette er personale  

6. Indkomne forslag (hvis nogen) 
a. Rengøring af tæpper (Karen): 

I Hedensted var der tisset en del på tæpper. Karen køber Rodalon, prutteposer og 
køkkenruller, som skal stilles på dommerborde. 

b. Filserver – gemme alt om hallerne på filserver (Karen) 
Ja, tak. Filserver er vores fælles platform, hvor alt relevant information skal gemmes. 

7. Regnskab for 2021: 
Kassereren gennemgik hovedtallene for 2021. Budgetteret overskud for 2023 er meddelt til 
bestyrelsen 

8. Udstillinger 2022: 
Der er styr på haller og pladser for 2022 udstillinger, dog pt med undtagelse af Fuglebjerg. Lisbeth 
tager kontakt til Jannie, som er kontakten til Fuglebjerg. Og så skal den ekstra udstilling i 
Nordjylland selvfølgelig planlægges, såfremt vi får ok fra DKK – se længere oppe. 
Dommere er ok til de fleste udstillinger, dog mangler der pt følgende: 
21/5 Fyn – mangler 1 dommer 
Juni/Juli – Nordjylland (hvis vi får ok) – mangler dommer(e) 
26/11 Fyn – mangler 1 dommer 
Pokaler og bon’er er der styr på. 

9. Udstillingskalender 2023 
Der mangler en del haller at blive booket – Allan og Karen tager sig af. 
Forslag om at vi måske forsøger os med Vamdrup i april. 
Udstilling i forbindelse med EDS i Herning – se længere oppe 
Datoer: 
4/3 – Sjælland 
15/4 – Jylland 
19/5 – Jylland (Herning)? 
3/6 – Fyn 
5+6/8 – Fuglebjerg, Sjælland 
7/10 – Jylland 
2/12 - Fyn 

10. Udstillingskalender 2024: 
Vi afventer datoer fra DKK, før vi planlægger, men håber på en ekstra udstilling på Bornholm 

11. Eventuelt 
Agria – hvad er aftalen? Sponsorgaver en gang årligt (70 gaver @ ca 125kr) 



Messenger – hvem svarer på spørgsmål? Generelt opfordrer vi til at der sendes mails til rette 
vedkommende i udvalget, som førsteprioritet. Vi sidder ikke klar ved tasterne for at kunne svare 
indenfor kort tid på Messenger. Hvem der svarer vil afhænge af spørgsmålet. 

12. Næste møde 
Bliver d 11/6-22 – sted endnu ikke vedtaget 


