
UU Møde den 24. februar 2021 

Opstartsmøde for det nye udstillingsudvalg til DBSK. 

 

Medie: ZOOM. 

Tilstede: Lars Bibby, Miriam Schoones, Rachelle van der Poel & Bolette Hansen 

Over telefon: Lis Gøtsche Østergaard 

 

Mødets formål var konstituering af det nye udvalg, udvalgets beretnings til 

generalforsamlingen og udstillingen i Slagelse (April 2021). 

Følgende punkter blev behandlet på mødet: 

1. Konstituering af udvalget.  

2. Udvalgets beretnings til GF. 

3. Udstillingen Slagelse d. 24 og 25 april. 
4. Andet. 

 

1. Konstituering af udvalget.  

Lars er bestyrelsens repræsentant i udvalget og vil hovedsageligt tage sig af praktiske opgaver 

fremfor planlægnings arbejde.  

Rachelle melder sig frivilligt til formandsposten med Miriam som sekretær. Rachelle har at 

gøre med planlægning af udstillingerne samt kontakt til dommerne. Miriam sørger for 

overblik over helheden af udstillingerne, så der er styr på alt.  

Lis, som er kasserer for klubben, tager sig i øjeblikket af booking af haller samt økonomien, 
indtil et komplet udvalg kan dannes.  

Bolette går føl på de første udstillinger for at lære klubben at kende og vil derefter måske få en 
mere tydelig rolle indenfor udvalget.  

Udvalget vil som en samlet enhed tage beslutninger om udstillingerne.  

 

2. Udvalgets beretning til GF.  

Beretningen blev diskuteret af Lars, Miriam og Rachelle lørdag den 20. februar. Rachelle og 

Miriam fik sat ord på de diskuterede punkter og denne beretning er sendt til de andre 

udvalgsmedlemmer til godkendelse.  

Beretningen blev godkendt af udvalget efter retning af nogle små detaljer. 

 



3. Udstillingen Slagelse d. 24 og 25 april. 

Udvalget har diskuteret de på nuværende tidspunkt gældende restriktioner angående Covid-
19 og hvilken betydning disse har for udstillingen i april.  

Det er besluttet, at der holdes nøje øje med udmeldinger af myndighederne og vi vil dermed 
udskyde en endelig beslutning.  

Udvalget har besluttet at afholde et møde senest den 25. marts for at træffe en endelig 

beslutning om udstillingen udføres eller aflyses. Udstillerne har dermed mulighed for at 

tilmelde sig eller frivilligt at afmelde, hvis udstillingen kan gennemføres. Tilmeldingsfristen 

for udstillingen er den 29. marts.  

Udvalget håber at kunne afholde en udstilling i normale rammer, dog vil der ved et 

forsamlingsloft på 50 personer, gøres brug af samme skabelon som i efteråret 2020.  

 

4. Andet.  

Boxit 

Rachelle og Miriam efterspurgte de angiveligt manglende nøgler for Boxit. Lars har nøglen og 

har styr på Boxit. Han vil eftersøge en opbevaringsmulighed tættere på eget bopæl, så 
unødvendig kørsel til Odense undgås.  

 

Hasmark 2022 

Da der har været henvendelser af forskellige medlemmer på grund af ændringer i forhold til 

booking af hytter og mobilehomes på Hasmark strand camping i forbindelse med udstillingen, 

har udvalget drøftet hvad der skal ske med Hasmark udstillingen i 2022.  

Udvalget blev enige om at holde øje med alternativer. Luksus som på Hasmark strand camping 

ses ikke tit, og der kan derfor være brug for kompromiser så vidt en anden camping skal 
findes.  

 

I øvrigt vil Bolette lave en liste over de af DRU benyttede haller og arealer. Disse vil ses på til 
et eventuelt næste møde for at træffe beslutninger om udstillingskalender 2022 og 2023.  

 

 

Udvalget havde et godt første møde og håber på snart at kunne afholde udstillinger igen.  

Med venlig hilsen, 

Udstillingsudvalget i DBSK.  


