
 

UU møde d. 09.05.2020 

 
Opstartsmøde for det nye udstillingsudvalg til DBSK.  
 
Afholdt ved Nicole Hecksher, Holte.  
Tilstede: Vivian Olsen, Bent Olsen, Lars Bibby, Nicole Hecksher & Fie Basbøll.  
Over telefon: Aliice Petersen. 
 
Forud for mødet er der ikke udsendt agenda. Mødets primære formål er at mødes med henblik på 
konstituering, samt dele erfaring og ønsker om det fremadrettede samarbejde.  
 
Følgende punkter er blevet behandlet på mødet:  
 

1. Opgave og ansvarsfordeling. 
2. Vejen 2021 
3. Udstillinger 2020 
4. Klubchampion Regler 
5. Andet 

 

1. Opgave og ansvarsfordeling 

 
Aliice melder sig frivilligt til formandsposten.  
 
Overordnet er de tunge opgaver fordelt ud mellem udvalgets medlemmer, med en bevidsthed om 
at nogen medlemmer er mere aktive i udstillingsringen og derfor ikke kan have synlige roller under 
afviklingen af selve udstillingen. 
 
Et samlet UU vil være beslutningstagende og ansvarlige. 
 

 

2. Vejen 2021 
 
Det nye udvalg ønsker ikke at fortsætte projektet i dets nuværende form, da det er for 
tidskrævende og økonomisk tungt for en stor del af dets medlemmerne at skulle kunne tage en hel 
uges fri. 
 
Der er kigget på muligheden for at korte udstillingen ned til 3 eller 2 dage og bevare lokationen. 

 
Udvalget diskuterer aflysning bla. I forhold til den “reklame” der allerede er lavet og sendt ud. For 
eksempel til vores nære udenlandske naboklubber, yderligere ved vi ikke om disse har 
offentliggjort til deres medlemmer.  
 
Det blev også debatteret at vi ved en evt. ændring/aflysning vil være opmærksom på at give de 
allerede inviterede dommere muligheden for evt. at rykke med i en anden form/sted/dato. Der er 
enighed om at dommerne skal behandles respektfuldt, Dansk Berner Sennen Klub har et godt ry 
og det vil vi gerne bevare. 

 



Vi er orienteret om at Aktivitetsudvalget har meldt ud, at de syntes det er ærgerligt at alle aktiviteter 
falder på én dag. Vi er pt ikke klar over om der er et Aktivitets Udvalg, men tager det til efterretning 
i den videre planlægning.  
 

 
Det undersøges om Vejen kan annulleres, og om det er en mulighed at genoptage Klubudstillingen 
i Hasmark i 2021. 
 

 

 
3. Udstillinger 2020 
 
Slagelse burde kunne afholdes. Pladsen er stor og man kan gøre brug af hele området. Vi vil 
naturligvis hele tiden forholde os til regeringens retningslinjer, mere herom senere. 
 
Det diskuteres om Års kan afvikles i sin nuværende form, messecenteret er forholdsvis småt og 
UU vil allerede nu kigge på alternativer til evt. at afvikle udstillingen udendørs. Herunder vil vi også 
kigge på muligheden for at invitere yderligere en dansk dommer såfremt grænserne fortsat er 
lukkede.  
 
Der er lavet en prioriteret rækkefølge for invitation af danske dommere såfremt indrejse forbuddet 
opretholdes.  
 
Der er blevet drøftet muligheder for ekstra udstillinger i efteråret i følgende weekender. Første 
weekend i oktober. 3-4. Muligvis d. 24-25 eller d. 31.-01. oktober/november. Vi afventer 
retningslinjer herfor fra regeringen og DKK. UU er indstillet på at der med forholdsvis kort varsel 
kan arrangeres Specialudstillinger, og det er vores håb at vore egne udstillinger kan erstatte nogen 
af de store internationale DKK udstillinger der med stor sandsynlighed må aflyses i 2020.  
 

4. Klubchampion regler  

 
UU vil gerne have en mulighed for at få medbestemmelse i forhold til klubbens regler for uddeling 
af Klub certer. De afgående udstillingsansvarlige har arbejdet med dette og der foreligger 
korrespondance mellem disse og Bestyrelsen.  
 

5. Andet  

 
Juniorhandling: Hvordan og hvornår skal det afholdes.  
Fremadrettet vil der skulle være et minimum på 3 deltagere for afholdelse af juniorhandling 
konkurrence. Ved afholdelse af juniorhandling er muligheden for at samle ”Barn & hund” 
konkurrencen til én stor klasse drøftet. Tilmelding til juniorhandling vil fortsat ske via hjemmesiden. 
Der vil ikke blive hitlister for juniorhandling så længe tilslutningen ikke er større. Det blev drøftet om 
der på de store udstillinger kunne tilbydes juniorhandler workshops.  
 
Det er diskuteret om man i tilfælde af at klubben ikke har et Aktivitetsudvalg, kunne benytte: ”Vi 
mangler hjælp” funktionen til at etablere eventspecifikke udvalg der varetager børne- og 
familievenlige aktiviteter på f.eks. klubudstillingen 
 
Åbning af udstillingerne: Et samlet UU ønsker at efterleve de i PM udsendte retningslinjer.  
 



UU ønsker stadig at gøre brug af de hjælpende hænder udefra.  
 
Skriv fra UU: Nicole vil udarbejde et første skriv fra UU med en introduktion af udvalget. Vi har flere 
ting i støbeskeen men kan på grund af COVID-19 endnu ikke komme med de store udmeldinger.  
 
Overdragelse: UU & Klubbens formand vil snarest arrangere møde for materiel overdragelse. 
 
Udstillingskalenderen: vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. 
 
 
 
 
UU havde et godt, hyggeligt og produktivt møde og vi ser frem til at komme i gang. Tak til de 

afgående UU medlemmer og til Bestyrelsen for hjælp, sparring og overlevering 😊 

 
 
Med venlig hilsen 
 
DBSK´s Udstillingsudvalg 
 
 
 
Rettelse til punkt: 2 Vejen 2021, afsnit 6 
 
Nuværende ordlyd: Vi er orienteret om at Aktivitetsudvalget har meldt ud, at de syntes det er 
ærgerligt at alle aktiviteter falder på én dag 
 
Rettes til: Vi er orienteret om at udøvende medlemmer af hhv. LP & Vognkørsel har tilkendegivet, 
at de synes at det er ærgerligt at alle aktiviteter falder på én dag. 
 

 

 

 
 

 
 


