
Referat af UU møde 28.nov. 2017 

TIL UU MEDLEMER  
Netto’s hovedkvarter, Køge 

Tilstede: Lisbet Ramsing, Jeanette Damm Leerskov, Louise Nielsen, Gitte Nielsen & Fie Basbøll 

 

1. Siden sidst.  

- Referater af vores møder. Husk at få dem hurtigere på hjemmeside. Fie får udarbejdet dem, og 

så vil Gitte sørge for at de kommer på hjemmesiden.  

- Sløv feedback på mails. Folk blev enige om at hjælpe mere til med feedback.  

  

2. Strib 

God service denne gang. Gitte, Louise og Fie var meget tilfredse med servicen i Strib. Og ønsker 

derfor at fortsætte med dem fremover.  

Der skal nye tæpper til Strib- Odense Kongres Center har aflagte tæpper ind imellem. Der skabes 

derfor kontakt til dem for mulig afhentning. Ellers bliver der købt nye til næste år.  

 

 

3. Speciel roset, hædring af hunde. (Nyborg)  

Tanker om hvis en hund vinder 3 store årskonkurrencer. Såsom årets han, veteran og avlshan.   

Diplom – triple vinder.  

 

Baby/hvalpe rosetter – special roset. Bliver frem over bestilt hos Ribbonartist som resten af 

rosetterne er fra.  

 

4. Hitliste præmier (2017)  

Valg af gave til Nyborg og hitlisterne   

Mindesten – årets berner skal også bestilles.  

Gitte står for bestillingen af ovennævnte samt kørsel af præmier. 

 

5. Nyborg generelt: 

Hvem kommer? Hvilke dage? 

Randi: kommer lørdag morgen.  

Jeanette: Fredag kl. 17 

Gitte: Fredag kl. 17 

Louise: Fredag kl. 17 

Fie: Lørdag morgen 

Lisbet: Fredag kl. 17  

Kørsel med dommer/ hotel bestilling 

Lisbet sørger for kørsel til parrene. Og hotel.  

Udstillingsleder  

Jeanette begge dage.  

Og hitliste opråb.  



Sponsorgaver? Butik Balou m.m.  

Invitationerne droppes til Butik Balou.  

Info omkring Nyborg  

aktivitets udvalget vil gerne præsentere først.  

Hotel info 

Ingen ledige hoteller. Kørsel frem og tilbage.  

 

Kageliste 

Gitte sørger for den.  

 

Drikke 

Jeanette står for servietter. Glas og drikkevare.  

Og er blomsterdame også.  

 

6. Jubilæums ting til Hasmark 

Præsentation af tilbud fra Lise Kjær/ præsentation af ting til fremvisning. 

 

7. Kørselsfradrag  

Dommerkørsel – høj takst 

Fragt af klubbens materiel, hitlistepræmier og sponsor gaver: lav takst 

UU medlemmer mener at statens takster skal overholdes.  

 

Vi tager det op på GF. Gitte laver skriv til GF.  

 

Planlægning af udstillingsåret 2018 

8. UU medlemmers "tilgængelighed" i 2018.  

Snak omkring arbejdsindsats og fremmøde. Der er vedhæftet en oversigt over fordeling af 

arbejdsopgaver. Den må i meget gerne kigge på så vi kan have en dialog omkring 

opgaverne. 

 

Jeanette: Nyborg, Hasmark, Hanstholm.  
Fie: Er muligvis ikke til rådighed i juli, august, september.  

 

9. Arbejdsfordeling, opgaver der påtages følges til dørs.  

Sørger selv for hjælp til opgaverne, ellers forudsættes det at de opgaver man påtager sig 

også bliver løst.  

 

10. Jubilæumsåret generelt.  

Er der styr på udstillingerne?  

Umiddelbart ja. Sidste dommer på Strib 2018 er fundet skal bare godkendes af DKK inden 

offentliggørelse.  



 

Er der styr på præmierne?  

Se punkt: 6… 

 

11. Godkendelse af titler. 

Der er blevet godkendt titler til jubilæumsudstillingen. Jubii.  

De kommer på indbydelsen og facebookgruppen omkring jubilæumsudstillingen.  

 

2019… 

12. Fastlæggelse af datoer og steder for 2019. 

haller og dommerne skal reserveres.  
Er udarbejdet i et word dokument delt med udvalget.  

Andet… 

13. Dato for nyt UU møde  

Blev ikke sat. For vi skulle se tiden ad med hvornår det passer ind. Måske omkring Slagelse i marts.  

 

14. eventuelt.  

Vi glæder os til at Randi træder ind i udvalget og vi vil i højere grad benytte os af tilbuddet fra John 

og Sheila om at hjælpe til på udstillingerne, hvis de er til stede.  

 

Vi glæder os alle til jubi-året 2018 og vi er forberedte på at det bliver et særdeles travlt år.  

 

 


