Referat af UU møde 25. 03 2018, Scandic Hotel Roskilde.
Til stede: Lisbet Ramsing, Fie Basbøll, Louise Nielsen, Gitte Nielsen, Randi Bjørn(skype)
Fraværende: Jeanette Lerskov
1. Kort og godt fra sidst
1.1 General forsamlingen:
Blomst til Tine Kloster: JA. Præsentation af forslag stillet af udvalget til GF 2018: Gitte.
1.2 Slagelse kort:
Udstillingen forløb rigtig godt. Som sædvanlig blev vi modtaget af en meget høj service fra halens
personale. Vi fik smidt alle tæpperne ud. Halinspektøren smed alle tæpperne i deres container
uden beregning.
Maria skulle have sin 1. elevtjeneste, det gik rigtig godt med god tid til læring. Maria bestod
Det er problematisk at der er så meget larm omkring tæverne, når der pakkes sammen. Det er et
dilemma der tit har været diskuteret. Udvalget vil derfor opfordre alle til at tage mere hensyn til
andre udstillere.

1.3 Hanstholm
Lisbet bliver tovholder og har den fremtidige kommunikation med Peter Uno.
Der skal laves en plakat/annonce til bernerbladet.

2. Jubelæumsudstilling Hasmark
2.1 Planlægning af aktiviteter i tidsrum over fredag, lørdag & søndag.
Det aftales hvem der kommer hvilke dage. Når vi nærmer os udstillingen så fordeles alle opgaver
blandt UU medlemmer og vores trofaste hjælpere.

- Teltopsætning: Se ovenstående
- Lotteri:
Der bliver arrangeret 2 lotterier denne gang. Overskuddet går til de ekstra tiltag der er planlagt af
UU.
1. fredag aften amerikansk lotteri under fællesspisningen. 2. almindelige lotteri i løbet af lørdagen.
- Veteran parade:
Jubilæums rosetter – Pre order
Fie snakker med Jeanette omkring at bestille rosetterne.
- Barn og hund
Der skal findes en jubilæumspræmie til Barn & Hund. Alle vil få en jubilæumsroset i år.

2.2 Er der styr på jubilæumspræmier?
Ja
2.3 Dommerkørsel
Lisbet og Jens sørger for at dommerne bliver transporteret til hotel fredag

2.4 Photo stand
Fie undersøger og bestiller det der skal bestilles.
2.5 Sponsorer
- Hvem kommer med stand?
- Hvem er hovedsponsor? w
Royal Canin er blevet kontaktet af Gitte
Maxi zoo vil gerne sponsorerer Gitte afhenter i Slagelse
Coatcare – Vil gerne men kommer desværre ikke.
Butik Balou kommer og sponsorer.
Engelykke – angiv vores behov. En dags sponsorfoder.
JJ Berns – Bedste veteran Lørdag.
2.6 "Titel diplom"
Louise arbejder videre med det sammen med Tine Kloster.
2.7 Lyd anlæg
Er bestilt. Fra fredag til søndag.
Gitte takker nej til tilbuddet om vores eget lydanlæg til Werner. Det bliver svært at få opbevaret,
samt risikoen, hvis ikke det virker.
2.8 Gentagelse af Hashtag# konkurrencen fra 2017?
Fie vil gerne stå for den igen.
2.9 Vi skal have fremstillet et program for dagene. Og det skal snart sendes ud
Lisbet undersøger med bestyrelsen omkring middag. Info der skal i programmet.
Fie udarbejder den.
2.10 Best head expression and best mover?
Fie arrangerer rosetter med Jeanette.
2.11 Opdræts klasse præmieringer
Placeringsrosetter. Fie snakker Jeanette.

3. Andet Generelt
3.1 Opgavefordeling
Efter påske kommer et udkast ud til opgavefordeling. Så man er sikker på at der er en plan B til
evt. ændringer. Louise er gravid og har termin lige efter Hasmark. Risiko for afbud.
3.2 Udstillingsåret 2019
Et par udstillinger mangler godkendelse. Ellers er udstillingsåret ved at være på plads.

3.3 Hitlisten
Randi overtager denne tjans.
Randi kører tjek op på medlemmer.

