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Referat af Udstillingsudvalgsmøde d. 27/11 2016  
Scandic Odense 

 

Deltagere på møde:  

Jens Ramsing, Per Randløv Petersen, Janne Klitgaard, Nicole Hecksher, Monica Ø. Rasmussen, 

Gitte Nielsen, Louise Nielsen & Fie Basbøll  

På tlf.: Jeanette Damm Lerskov 

Referat skrevet af: Fie Basbøll 

 

Start af møde kl. 10:00. 

 

Opsummering af møde:  

Overlevering af de afgående medlemmers (Nicole & Janne) poster og opgaver til de to nye 

udvalgsmedlemmer (Per & Louise). Behandling og planlægning af Nyborg 2017 og 

hitlistepræmierne.  

Tanker og diskussion om ændringer for året der gik og til de kommende år.  

Planlægning af næste møde.    

 

Fra klokken 10 var Jeanette med på tlf. om diskussion af kassere og formandspost.  

 

 

 Agenda:  

  

1. Fremtidig opgavefordeling 

Udvalget har udarbejdet den nye opgavefordeling indbyrdes, som er samlet i et Excel ark.  

 

2. Overlevering af opgaver fra Janne & Nicole 

Alle opgaver fra Janne og Nicole er blevet overleveret (Excel ark). Janne havde medbragt 

alle sine data på USB stik så 4 udvalgsmedlemmer fik dem overført. Oplæring af de 

respektive opgaver er aftalt indbyrdes mellem de to parter, så overleveringen bliver gjort 

korrekt.  

 

3. Mapper fra Lone, her ligger masser af information der ikke bruges, Jeanette kan evt. 

medbringe disse til gennemgang?  

Da Jeanette desværre blev forhindret i at deltage, fik vi ikke kigget disse igennem. Dog er 

der planer for at Fie, Gitte og Jeanette mødes og for gennemgået tingene.  

 

4. Båndkasser  

Monica får dem udleveret og vil være den der står for at de er fyldte. Det er planen at der 

kommer en kasse på hver side af broen. Den på sjælland bliver bare byttet ud med 

”Monica’s” når den skal fyldes op igen.   

 

5. Udarbejdelse af checkliste til brug før hver udstilling? 

Vi udarbejder ud fra det vi får fra Janne. 

Janne har udarbejdet en checkliste for hendes ”områder” op til udstillingerne. Planen er at vi 

udarbejder en checkliste her ud fra til næste møde. Den skal bruges af den respektive 

udstillingsleder, som en guide til at holde overblikket på udstillingerne.  
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6. Servicering/håndtering af dommere  

Da udstillingsudvalget består mest af udstillere selv kan det være svært at få håndteringen af 

dommere til at gå op. Dog har vi en gruppe af mennesker der kan påtage sig denne opgave. 

Så udvalget må arbejde med de ressourcer vi har.  

 

7. Årets hunde – billeder og skriv til bladet 

Gitte har styr på skriv til Bernerbladet og deadlines for billeder til årets hunde.    

 

8. Referater til hjemmesiden 

Fie udarbejder referat fra mødet og sender det til Gitte for at det kan blive sat op på 

Hjemmesiden.   

 

9. Dommerprofiler i kataloger, hvis ønsket skal det koordineres som et fast indslag. 

Udstillingslederen laver aftale med dommer på udstillingsdagen omkring et evt. efterskriv 

omkring hvordan dagen er gået og deres mening om vores standard og problemer hos 

berneren i Danmark.   

CV fra specialdommerne.  

 

10. Udstilling i Nordjylland 

Der har tidligere været tale og ønske om udstilling i nordjylland. Ønsket er at Jeanette 

kontakter Uno for mulig udstilling i nordjylland. Spørge mere om planer herom og om det 

overhoved an betale sig.   

 

 

11. Jubilæumsudstilling 2018 

Bliver punkt til næste udvalgsmøde.  

 

12. Formandspost. 

Gitte har overtaget formandsposten fra Jeanette der forbliver medlem af udvalget grundet 

tidsmangel. De nye fordelinger af områdeposter kan ses i det interne Excel arket. 

 

 

 

NYBORG 2017 

  

1. Valg af hitliste præmier 

Gitte kontakter Weidinger og får bestilt.  

 

2. Skitse af opstillinger, butikker & præmier, ringe etc.  

Bernershop for enden. Baloo kommer om søndagen. Kan stilles op efter hvor der er plads.   

 

3. Invitation af butikker? 

Bernershoppen kommer begge dage og Baloo om søndagen.  

 

4. En eller to ringe? 

Der bliver lavet to ringe opdelt i tæver og hanner.  
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5. Kagebord 

Monica sørger for dette. 

 

6. Indkøb af drikkevarer 

Gitte har stadig en del på lager. Resten kan Jeanette købe ind igennem Netto. Aftale om 

hvad der mangler besluttes indbyrdes.  

 

7. Hvornår mødes vi & hvem kommer?  

Nyborg er som altid en af de mest krævende udstillinger. 

Alle undtagen Fie og måske Jens kommer Fredag kl. 17.  

 

8. Udstillingsleder? 

Lørdag: Jeanette 

Søndag: Gitte 

 

9. Håndtering af dommere? Middag & afhentning 

Jeanette Kører og spiser fredag.  

Jens og Lisbeth lørdag.  

 

10. Spilleliste 

Fie’s Ipad. Nicole sender liste forhenværende spilleliste.  

 

11. Bestilling af anlæg/mikrofon 

Gitte tager sig af dette. 

 

12. Optælling af hitlistepræmie berettigede 

Er tjekket og alt er der styr på.  

 

13. Speakere til hitliste præmie uddeling 

Jeanette hvis hun kan nå det. Ellers Monica & Fie.  

 

14. 2 dommere begge dage? Hvornår skal vi tage stilling? 

Ja der bliver to ringe og to dommere begge dage.  

 

15. Evt. ekstra ringpersonale? 

Der er bestilt 4.  

 

16. Podie/løber? 

Lån af Kristian Hembo’s hunde. Monica forhører hjemme om at få lavet vores ”egne” 

hunde.  

 

17. Bookning af hal, samt forhandle rabataftale med hotel for 2018 allerede nu? 

Jeanette tager sig af bookning af hotel efter ny postfordeling.  

Gitte tager sig af hal.   
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Planlægning frem til næste møde. 

• Udstillinger 2018, hvor, hvornår og hvor mange.  

Louise tjekker kalender ud.  

• Dommerforslag: udarbejd ønsker eller ideér til dommere for 2018 og medbring forslag. 

• Jubilæum udstilling 2018. tanker og ønsker om dette. Evt. høre bestyrelsen hvad ønsket er 

omkring dette.  

• Planlægning af Slagelse og start på Hasmark.  


