
1. Referat UU møde 08. 11 2018 
 

Sted: Ishøj 

Tid: 16.00 / Til stede på mødet:  Gitte, Louise, Lisbet & Fie  

2. Udstillinger 2019 
Finaler på udstillingerne:  

a. Der bliver afholdt finaler på alle udstillinger, da dette med held vil medføre at der vil være større 

opbakning til alle vinder hunde. Finalerne bliver ikke ligesom Hasmark med musik.  

 

 

Dommere: Der mangler fortsat nogle dommeremner, men de kommer på plads hurtigst muligt.  

b. UU-medlemmer skal have lavet en intern oversigt over hvilke UU medlemmer der kommer på 

udstillingerne i 2019.  

3. Certer og diplomer: ny procedure vedrørende optælling 
UU ændrer procedure for udsendelse af diplomer. Fra jan. 2019 vil det være samme procedure som DKK. 

Titelansøgeren skal selv sørge for at fremsende aktuel dokumentation til UU. UU ønsker at det skal kunne 

ske via hjemmeside. Fie og Louise har påtaget sig opgaven i forhold til hjemmeside oplæg.  

 

4. Hitlister 
Hitlisterne SKAL ifølge klubbens retningslinjer varetages af UU. Opgaven har i lang tid ligget hos DBSK 

medlem uden for UU. Det er et stort arbejde som kræver et stort forkromet overblik, men UU skal nok 

komme i mål med opgaven og vi håber på forståelse for evt. begynderfejl.  

 

5. Rosetter:  
Jeanette har bestilt rosetter til Nyborg (2018 afslutning) og 2019 Nyt år. UU har besluttet at beholde     

logoet på rosetterne i 2019.        

 

 

6. Gennemgang af info på hjemmeside 
 

Da der bliver afholdt nyt møde d. 3. februar mellem bestyrelsen og udvalgsformændene så er det vigtigt at 

vi får gennemgået hjemmesiden, så vi kan komme med tilbagemeldinger inden mødet. Hvis der er andre 

punkter UU-medlemmer ønsker vi skal drøfte med bestyrelsen, så er det vigtigt at de kommer med på 

mødet.  



7. Gennem gang af DBSK folder. 
 

Vi har gennemgået den folder vi fik tilsendt af Gitte Høy. Vi er blevet enige om at folderen er god, men     at 

vi i UU godt kunne tænke os at der bliver lavet en kolonne i folderen hvor vi selv skriver det vi finder vigtigt.  

        evt. en anden folder / info som kunne komme med på udstillingerne.  

8. Kontrol af udstillingerne.  
Trello. Projektstyring.  

Fie og Gitte vil mødes og sammen lave en oversigt over opgaver i UU til internt brug. Alle UU 

medlemmernes opgaver inkl. Delopgaver vil blive sat i system. Målet skule gerne springe ud i at det vil være 

meget mere overskueligt at følge opgaverne før/under og efter udstillingerne.  

Vi glæder os så meget til at få søsat projektet.  

 

9. Strib & Nyborg:  
Indkøbt nyt skæg til julemand. Som kan vaskes og genbruges, da det er knap så lækkert at skulle iføre sig et 

skæg andre har haft i munden.  

Hitlistepræmier skal findes og bestilles. Lise Kjær har sendt et oplæg men vil også gerne tage nogle prøver 

med til Strib.  

 

10. Udstilling 2020 

 
Nyt UU møde start marts. Angående 2020. Inklusive dommer bookninger.  

 

11. Facebook begivenheder:  
UU syntes at vores opslag på Facebook tit og ofte drukner i andre opslag. Derfor har UU besluttet at alle 

vores udstillinger oprettes som begivenheder på Facebook. Vi bruger vores erfaringer fra 

jubilæumsudstillingen i Hasmark. Det er så meningen at begivenheden kan bruges af udstillere til være 

hinanden behjælpelige med alt lige fra bytte af overnatningsmuligheder, handler hjælp, og andet praktisk 

information. PM vil også blive lagt på begivenheden. Fie påtager sig denne opgave.  

 

 

 

 

 

 



12. Oplæg fra udstillere:  
 

Til dette møde var vi så heldige at der var kommet nogle henvendelser fra DBSK-medlemmer:  

Der er kommet en henvendelse fra et medlem som opfordrer UU til at være opmærksomme på vores 

ordvalg når vi laver officielle opslag. Det er ikke hensigtsmæssigt at omtale vores hunde som ”bamser”, da 

det giver et misforstået indtryk, da det ikke er bamser der sælges af opdrættere.  Dette er drøftet i UU. Der 

var ikke enighed i UU men vi tager det alligevel til efterretning.  

En henvendelse vedr. ”UU lover at der bliver ventet på udstillinger” 

Dette er drøftet. Der ventes med sikkerhed ved placeringsrunden da placeringen her er en vigtig faktor.  Vi 

kan ikke garantere at der med sikkerhed ventes ved første line-up da vi ikke kan udskyde hele udstillingen. 

Vi er opmærksomme på problemet, men vi vil gerne anmode de udstillere der står med problemerne om at 

være parate til at finde alternativer til at fremføre hundene i line-up  

 

Dobbelt ring bånd ved udendørs udstillinger:  

Henvendelsen gik på at der skulle laves dobbelt ringbind ved udendørs udstillinger. Da det opleves at der 

sidder tilskuer meget tæt på ringen og med hunde helt op ad og også lidt ind i ringen.  

UU vil gerne bibeholde det publikums venlige miljø rundt om ringene så derfor er der altid 3 m fra ringen og 

frem til teltstarten. Der vil ikke blive sat dobbelt ring bånd op rundt om ringene. 

Men UU vil gerne opfordre alle til at vise hensyn. Teltholdere bedes begrænse deres pladsforbrug foran 

teltene og tilskuer der sætter sig rundt om ringen, bedes holde deres hunde væk fra ring båndet. Vi mener 

at med en god portion opmærksomhed fra alle sider at vi godt kan imødekomme alles behov. UU vil ved 

udstillingerne holde øje med problemets størrelse.  

 

Hitliste opdatering med dato: 

Ønske om at der noteres på hitliste oversigten hvornår den er opdateret. Gitte tager det op med 

webmaster men UU har besluttet at det er en rigtig god ide som giver udstillere en godt overblik over 

hvornår hitlisterne er opgjort.  

 

13. Facebook begivenheder:  
UU syntes at vores opslag på Facebook tit og ofte drukner i andre opslag. Derfor har UU besluttet at alle 

vores udstillinger oprettes som begivenheder på Facebook. Vi bruger vores erfaringer fra 

jubilæumsudstillingen i Hasmark. Det er så meningen at begivenheden kan bruges af udstillere til Det er 

påtænkt fremover at have Facebook begivenheder. Fie påtager sig at styre dette. Da det er automatisk 

ligger med pm og naturligt med eget arbejde/interesse.  


