
Referat UU møde d. 12.07.2018 
 
Sted: Gitte Nielsen, Elmebjergvej, Sorø.  
Deltagere på møde: Randi, Gitte, Louise, Lisbet & Fie  
 
Jeanette har sendt en oversigt over, hvilke udstillinger hun deltager på resten af året.  
 
1. Kort og godt fra sidst  
Evaluering af Hasmark 2018. Hvad var godt og hvad skal vi tage højde for næste år? Hvad kan vi 
forbedre. Nedenstående punkter er brugt til gennemgang.  
 
Positive tilbagemeldinger fra udstillere.  
Dog føler et par stykker at den trak tænder i år. Det er vigtigt at vi i planlægningsfasen ikke lader 
os rive med af ”det kan vi sagtens”. Det skal være holdbart at deltage i weekenden. Dvs. der skal 
også for UU medlemmer være tid til at lufte egne hunde og tid til at kunne slappe af.  
Vi skal blive bedre til at uddelegere opgaver. Øvelse gør mester. 
 
De fejl vi har begået er gennemgået og taget til efterretning.     
   
  
  
  
3. Andet Generelt 
  
3.1 Opgavefordeling  
 
Orientering vedr. bestyrelse og kommunikation med bestyrelsen.  
 
Kasse og / Kasserer. Er ved at være på plads. Vi får besked lige så snart Lisbet er klar.  
 
Præmie kuponer: hvad skal man med dem når de er slut. Vi afventer bestyrelsens beslutning. 
 
Fællesmøde i DBSK. Bliver nok enten 27 el. 28 oktober 10 el 11 november. Gitte repræsentant.  
 
Hjemmeside. Dataansvarlig og databehandler.  
Hver udvalg vil få nogle dataansvarlige. Det vil sige, at vi har mulighed for, at have en der kan 
lægge ting op. PT vil det være Gitte der har den opgave.  
 
Hitlister: Folk må henvende sig hvis der mangler point mm. På hitlisten.  Hvis de har glemt at 
hakke af i deling af data. Vi kan ikke have overblik over alle deltagende hunde.  
Dette er set efter den nye persondatalov, at det kan være svært at registrere hitlisten. Da man kun 
kan komme på hitlisten ved medlemskab. Så tjekker vi løbene denne liste sammen med hitlisten. 
For at undgå tilføjelse af deltagere der ikke har krav på at være på listen.  
 
 



 
 
 
 
 
 
4. Efterårets udstillinger samt udfordringer.  
 
Hanstholm 
Hvilke opgaver står vi for. Fordeling af opgaver. 
 
Der skal annonceres for udstillingen via Facebook. Invitation sendes til vores nabo lande og special 
klubber i Europa.  
Bestilling af rosetter 
Trykning af katalog 
Arrangerer hemmelig dommer.  
Kontakt til ringpersonale (Fie) 
Kontakt til Dommer (Lisbet) 
Madbilletter til hjælpere (Gitte) 
Kontakte campingpladsen vedr. detaljer.  
Annoncerer for sponsorpræmier.  
Kontakte vores sponsorer (Gitte og Lisbet) 
Arrangerer tilmelding til middag via Hundeweb.  
Indkøb til ”Get Together” 
Sørge for forplejning til dommer og ringpersonale (Jeanette og hendes mor laver lækre sandwich 
til dommerteltet). 
Opsætning af ringe (Gitte og Torben kører til Hanstholm torsdag og vil sætte ringene) 
 
Og meget andet  
 
Hvem deltager: Lisbet, Jeanette, Louise, Gitte og Fie.  
 
Randi deltager ikke  
 
Ekstra rosetter (Lisbet kontakter Jeanette omkring dette)  
Der skal promoveres for udstillingen. FB skal tages i brug.  
 
Års  
Fordeling af opgaver. 
Randi & Fie er deltagende.  
Jeanette, Lisbet, Louise og Gitte deltager ikke.  
Detail planlægning står Gitte for i samarbejde med Jørgen og Bodil. Det stiles efter at der bliver 
fælles håndtering af dommerne til og fra hotel samt fællesspisning.  
 
 



Slagelse. 
Fordeling af opgaver. 
Randi, Lisbet, Fie og Gitte deltager. Gitte forsøger at få lov til at sætte ringene dagen før.  
Louise og Jeanette kommer ikke 
 
Det bliver en travl september måned i UU.  
 
Strib 
Fordeling af opgaver. 
Louise, Randi, Lisbet og Gitte deltager 
Fie & Jeanette kommer ikke.  
Barn og hund, Julemand 
 
Udstillingsåret 2019 
 
Gitte medbringer kopi af alle udstillinger og dommervalg.  
Lisbet præsenterede liste af bookede dommere i 2019. 
 
 
5. EVT:  
 
Hvalpepakker fungerer ikke. Hvor ligger pengene? Gitte finder en løsning, tager kontakt til 
bestyrelsen vedr. dette.   
 
Status på nye Tæpper. Gitte kontakter Odense og Strib.  
 
UU Retningslinjer: Gitte Høy har sendt retningslinjer. De er blevet gennemgået.  
 
Hitliste præmier. Hvad gør vi med overskud af disse? Kan det sælges? Lager bliver større og større. 
Bringer indslag i BB på et senere tidspunkt.  
 
PM til udstillingerne Udkast til How to do? Første gang på udstilling. Et link der kunne føres til 
hjemmesiden. I stedet for et PM der har mange af samme informationer hver gang.  
Så vi sikre folk læser PM, det var tydeligt det ikke blev læst ved Hasmark.  
  
Finaler til hver DBSK udstilling. Gitte foreslog dette som en ide til at undgå kæmpe mandefald ved 
ringsiderne når tæverne er på. Dommeren kan derved også få det bedste tak mm. Det er drøftet til 
start i 2019. Finalerne skal ikke være med musik. Det er kun forbeholdt Hasmark.  
 


