Dansk Berner Sennen Klub
Retningslinjer for Udstillingsudvalget
Udvalget forestår planlægning og afholdelse af klubbens udstillinger og har ansvar for klubbens
udstillingshitliste. Forslag til udstillingskalender forelæggelse bestyrelsen til godkendelse og
dommere skal forelægges bestyrelsen til info. For at spare på kørsel/bro penge forsøges udvalget
sammensat af personer øst henholdsvis vest for Storebælt, så opgaverne kan deles geografisk- evt.
med hjælp fra lokale.
.
Udlæg dækkes mod bilag.
Udvalgsmøder:
Udvalget afholder møder, hvortil der udarbejdes referat, som sendes til udvalgets medlemmer og
lægges på klubbens hjemmeside. Referatet udsendes til godkendelse senest 14 dage og
offentliggøres senest 21 dage efter mødets afholdelse.
Hvis der ikke holdes møde orienteres bestyrelsen om udvalgets arbejde via mail i det omfang dette
er relevant.
1.
I forbindelse med møder udbetales kørselsgodtgørelse efter statens lave km-takst,
og/ eller udgifter til bro, tog el.lign. dækkes. Der opfordres til samkørsel.
2.
Hvis mødet holdes privat, kan der udbetales kr. 100 pr. person til traktement, hvis
dette indeholder et måltid, ellers kr.50 til kaffe m.m.
Udstillinger/Økonomi:
Efter afholdelse af en udstilling afregnes til klubbens kasserer senest en måned efter. Der skal til
kassereren fremsendes specificeret opgørelse med angivelse af indtægter og udgifter med tilhørende
bilag for arrangementet.
I forbindelse med arrangementer udbetales kørselsgodtgørelse efter statens lave km-takst og udgift
til bro, tog eller lignende dækkes mod bilag. Godtgørelse gives dog KUN hvis medlemmets
deltagelse udelukkende er af officiel karakter.

Præmier til klubbens udstillinger:
Udvalget sørger for de nødvendige præmier m.m.
Inventarliste
Udvalget udarbejder en inventarliste over udvalgets effekter og placering af disse. Listen
fremsendes til kasseren inden generalforsamlingen.

Vedr. boder og sponsorer:
Hovedsponsor skal spørges om andre lignende firmaer kan deltager i en eller flere af klubbens
udstillinger eller andre lige stillede arrangementer

Hvis direkte konkurrenter til Bernershoppen ønsker bod på vores udstillinger (f.eks. salg af T-shirts
med Bernere), aftales det med Bernershoppen om de kan være til stede på udstillingen.
Prisen for boder på Klubudstilling (Dobbelt) = 400 kr.
Alm. dobbelt udstilling = 300 kr.
1 dags udstilling = 200 kr.

BernerBlad og Hjemmeside:
Udvalget har ansvar for offentliggørelse af alle arrangementer. Det skal ved annoncering af
udstillingerne (ikke oversigten i bladet) fremgå med fuld adresse, hvor udstillingen afholdes.
Deadline for Berner Bladet skal overholdes.
Udstillings-hitliste:
Udvalget har ansvaret for at føre og offentliggøre klubbens udstillingshitliste.
Denne er vedtaget på klubbens generalforsamling d. 09.4.2011 – og kan kun ændres/afskaffes på en
generalforsamling, men udvalget har bemyndigelse til at ”tilrette” denne hitliste, hvis f.eks. nye
regler fra DKK gør dette nødvendigt.
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