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Udstillingsudvalg møde d. 29. 01 2017  
 
Tid & Sted: Kl. 10.00. Hos Gitte Nielsen. Elmebjergbjergvej 50, 4180 Sorø Referat af: Fie Basbøll  
 
Deltagende udvalgsmedlemmer på møde: Jens Ramsing, Per Randløv Petersen, Gitte Nielsen, Louise 
Nielsen, Jeanette D. Lerskov & Fie Basbøll (over Skype: Monica Ø. Rasmussen)  
 
Opsummering af møde: Evaluering af årets første udstilling i Nyborg. Planlægning af udstillingsåret 2018 

med steder, datoer og dommere. Endvidere planlægning af de kommende udstillinger for 

udstillingsudvalget. 

Del 1: Nyborg  
1.1 Tanker om hvad fungerede:  
Effektivt arbejde. Hurtig færdig med opsætning og oprydning. Dommerne. Venlige og behagelige at omgås. 
Helt klart et plus for udstillingen.  

1.2 Forslag til ændringer & forbedringer:  
Ringpersonale, skal informeres om vores udstillingsregler. – klare regler og evt. dagsorden fra 

morgenstunden bliver husket fremover. Flere forbedringer blev diskuteret omkring forestående udstilling. 

 

Del 2: Udstillingsåret 2018  
2.1 Datoforslag for DBSK udstillinger 2018.  
*Excel dokument udarbejdet mellem udstillingsudvalgets medlemmer  

2.2 Dommere for DBSK udstillinger 2018  
*Excel dokument udarbejdet mellem udstillingsudvalgets medlemmer  

2.3 Jubilæum udstilling 2018.  
Forskellige forslag om aktiviteter og nye tiltag blev omtalt på mødet. Arrangementet af vores jubilæum 

udstilling tages i samarbejde med bestyrelsen. Og vil blive planlagt fremadrettet til i 2018. 

 

 

 



 

 Del 3: Slagelse & Hasmark 

 
3.1 Hurtig gennemgang af hvem der har styr på hvad til Slagelse  
Udstillingsleder blev valgt. Samt kørsel af dommere og andet vedrørende dette. Planlægning af hvem der 
gør hvad blev sat sammen på mødet.  

3.2 Dommer afhentning og kørsel, Slagelse  
Se under 3.1  

3.3 Forberedelser til Hasmark?  
Nyt møde/samtale efter Slagelse. 

 

Del 4: Andre områder  
4.2 Tiltag omkring Veteraner på hitlisten (medtages på GF)  
Forslag til hvordan veteranerne skal figurer på hitlisten. Udarbejdet omkring det nye tiltag medtages til 
General Forsamlingen.  
4.3 Takster for udstillinger er ændret i 2017.  Priserne er lagt på hjemmesiden.  

4.4 Kvittering for stand leje på udstillinger  
Bliver lavet som sponsorater, så der ikke nogen kvitteringer. Sponsorater til katalogsalg eller lotteri.  
4.5 Ringpersonale manual  
Der bliver udarbejdet en manual og en ”to do” liste på vores udstillinger. Udstillerne skal have en oplevelse 
af at de får den bedste service og oplevelse fra ringpersonale.  
4.6 Ringtræning?  
PM – annoncering til nybegyndere. Mulighed for forklaring af udstillingen. Før udstilling start, inden 
dommer kommer. Så ved start kl. 10. Så er der briefing for nye udstillere mellem 09:15-09:30.  
4.7 Opdatering af udstillingsregler (kastrerede hanhunde)  
Den nye regel vil blive taget op til skriv i Berner Bladet. Henviser til DKK’s udstillings reglement.  
4.8 Ændring af opgaver  
Der er blevet revideret lidt i vores arbejdsopgaver og lavet små ændringer herom.  
4.9 Info til Bernerbladet:  

 Ros: Flere hvalpekøbere med på udstillingerne. Godt arbejde til opdrætterne.  

 Info om ringtræning for de nye udstillere.  

 Forberedelse til 2018, teaser til jubilæumsåret 2018. 
4.10 Sociale media fremtræden  
Godt initiativ med billederne, startbillederne på udstillingerne. Mere af den slags. Flere stemningsbilleder. 
Og afslutningsbilleder.  

4.12 Nye tiltag i UU  
Der blev snakket om nye tiltag for udstillere og udvalg, som vil blive ført videre med tiden. Alt sammen 

noget der vil forbedre udstillingerne og oplevelserne omkring. 




