
Møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg lørdag den 2. juli 2016 i Karlslunde. 

Deltagere: 

Per Hergott Petersen (PP), Annette Pedersen (AP), Lotte B. Jensen (LJ), Ulla Z. Hvidberg (UH), bestyrelsens 

repræsentant Michael Johannesen (MJ), Marianne S. Bach (MB) 

Afbud: Birgitte C. Søndergaard. I sidste øjeblik 1.7.2016 måtte bestyrelsens repræsentant melde afbud. 

Bestyrelsen var i stedet repræsenteret ved klubbens formand Toke Larsen (TL).  

 

Punkter til dagsorden: 

1. Udvalgets konstituering 

2. Fordeling af arbejdsopgaver 

3. Udstillingsudvalgets regnskab for 2015, udsendt inden mødet 

4. Budget 2016 samt balance pr .16.6.2016, udsendt inden mødet 

5. Juniorhandling (antal udstillinger, ansvarlig på udstillingsdagen, tilmelding på dagen/hundeweb.dk, 

rosetter/pokaler på dagen, hitlliste/vandrepokaler, annoncering, hjemmesiden m.v 

6. Drøftelse af forslag til badge, for nye udstillere, v. LJ 

7. Nyt fra bestyrelsen, v. MJ 

8. Haller/græsområder beliggenhed, samt drøftelse af mulighed for at udstillerne kan medbringe egen 

mad/drikke. Elsebeth Ring Andersen, har på ny bedt udstillingsudvalget behandle dette punkt og 

kommet med forslag til hal for juleudstillingen, samt et arealer til udendørs udstilling. 

9. Antal udstillinger i 2018, v. MB 

10. Dommerønsker – drøftelse af antal ønsker pr. medlem samt hvor mange år der skal gå i mellem en 

dommer der tidligere har dømt beaglerne i DK, må inviteres igen, v. MB 

11. Ændring af pointgivningen på udstillinger således, at der ikke er forskel i point i forhold til antal 

deltagende hunde på udstillingen, v. AP  

12. Evt. 

 

Referat af mødet: 

1. Udvalgets konstituering 

 

Marianne Steinmann Bach (formand, ansvarlig for al indkommen post og administration af 

vandrepokaler for udstilling) 

 

Annette Pedersen (næstformand og udstillingsleder for øst, som omfatter Sjælland og Bornholm) 

 

Per Hergott Petersen (udstillingsleder vest, som omfatter Jylland og Fyn, afslutter samtlige 

udstillinger i  BEK regi, ringpersonale og udstillingssteder Jylland og Fyn, modtagelse af 

dommerønsker, 

 

Lotte Berg Jensen (ansvarlig for tilmeldinger til Beagle Klubbens udstillinger og udsendelse af PM) 

 

Birgitte C. Søndergaard (dommerkontakt, udstillingskalender, kasserer/regnskabsfører for 

udstillingsudvalget)   



 

Ulla Z. Hvidberg (juniorhandling (barn og hund), administration af vandrepokaler/hitliste for 

juniorer, udstillingssteder og ringpersonale for Sjælland og Bornholm, alt øvrigt i.f.m. 

juniorhandling) 

Uddelegerede opgaver, hitliste administrator for udstillingerne (minus juniorernes), udstedelse af 

diplomer for klubchampionater, er Mona Vestergaard 

2. Se ovenfor. 

 

3. Udstillingsudvalgets regnskab for 2015. 

Regnskabet drøftes. Udvalget ønsker at optimere afslutning af udstillinger, sådan at der kun betales 

lav takst til DKK. PH sørger for dette fremover. 

 

Udstillingsudvalget har først fået det endelige specificerede regnskab 2015 for udstillingsområde i 

juni måned 2016. Udvalget har et stort ønske, om at få det tilsendt snarest muligt efter 

regnskabsafslutning.  

 

Det blev aftalt at TL vil sørge for at udvalgets automatisk får det tidligere næste år. 

 

4. Budget 2016 samt balance pr. 16.6.2016 

Budget og balance blev drøftet. Der findes mulighed for at på det tidspunkt, hvor PM udsendes, kan 

klubben via Hundeweb, bede om at få pengene udbetalt fra DKK, frem for at  vente måneder. Aftalt 

at LJ, så snart at hun har sendt PM for de enkelte udstillinger, beder om udbetaling af alle 

tilmeldelsesgebyrerne fra DKK. Ligeledes aftalt, at samle afslutning af samtlige BEK udstillinger hos 

en person, som nævnt i pkt 3. 

 

Udstillingsudvalget ønskes løbende at få tilsendt status/balance for udstillingsudvalgets område. 

Det er vigtig for udvalget at kunne følge udviklingen i økonomien, for i god tid at kunne tage hånd 

om evt. økonomiske udfordringer.  

 

Det blev aftalt at TL vil sørge for at udvalget for tilsendt de løbende status/balance for 

udstillingsudvalget, så udvalget kan foretage en reel opfølgning på indtægter/udgifter. 

 

 

5. Juniorhandling 

Generel drøftelse af juniorhandling med særlig fokus på den manglede tilslutning.  Drøftet 

muligheden for at starte en andet sted, nemlig med Barn og Hund arrangement, som benyttes med 

succes på skue rundt omkring i landet. Barn og Hund arrangement er som udgangspunkt mindre 

konkurrencepræget, og kan være et godt afsæt for, at der bliver skabt interesse for, at der senere 

bliver afholdt de kendte konkurrencer indenfor juniorhandling.   

 

UH mener ikke at der er problemer med at skaffe dommere, i det der blandt udstillerne er personer 

som gerne vil påtage sig det. UH vil til de udstillinger hvor der er Barn og Hund – senere 

Juniorhandling sørge for dommere og afvikling af arrangementet på dagen. 

Aftalt at UH laver oplæg inden VSS om Barn og Hund, klasser m.v. – Juniorhandling. Herunder være 

opmærksom på  bestyrelse beslutning fra  deres møde i november 2015 om juniorhandling. 

 

 



6. Forslag til badge for nye udstillere 

I nogle hundeklubber benyttes en badgeordning til nye udstillere. Der stå ikke noget på den hvide 

badge med ringspersonale/dommer ved, at når du bærer denne, er du ny i ringen. De derfor kan 

være ekstra hjælpsomme i ringen over for den, der bære denne hvide badge. Ideen blev drøftet, 

men udvalget fandt ikke denne ”skiltning” positivt. I stedet var der ønske om mere synlighed om 

hvor nye udstillere kunne henvende sig. Det kunne også være udenlandske udstillere. I dag er 

udstillingslederen helt anonym, og der er enighed om, at udstillingslederen på dagen bør være 

synlig, indtil selve udstillingen starter. Der kan også være tale om at uddelegere en ”hjælpende 

hånd” til andre i forhold til at tage sig af nye udstillere. Enighed om at udstillingsleder/ En 

”hjælpende hånd” bør have noget synligt på som signal om, hvem man kan gå til med 

spørgsmål/hjælp.  Derfor skal der arbejdes videre med at indhente tilbud på veste 6 stk. (3 til vest 3 

til øst). PH og AP indhenter tilbud. 

 

7. Nyt fra bestyrelsen v. TL. Henvises til punkt 8. 

 

8. Haller/græsområder beliggenhed. 

Medlem Elsebeth Ring Andersen har kontaktet både bestyrelsen og udstillingsudvalget med ønske 

om at udstillingerne på Sjælland bliver mere geografisk spredt end de er i dag.  Bestyrelsen 

drøftede henvendelse på deres møde den 25.5.2016 og opfordre udstillingsudvalget til at 

placeringerne bliver fordelt mere jævnt. 

Udstillingsudvalget har tidligere drøftet placeringer, men ikke mindst kriterierne for haller, hvilke 

fortsat er aktuelle.  Udstillingsudvalget besluttede at sætte en annonce i Magasinet nr. 3, hvor 

udstillingsudvalget opfordre klubbens medlemmer til at komme med forslag til gode og velegnede 

steder, hvor der kan holdes udstillinger. Annoncen skal beskrive hvilke kriterier der er vigtige, når 

der skal vælges lokaliteter. PH udarbejder annoncen til Magasinet nr. 3 i 2016.     

 

9. Antal udstillinger i 2018 

Punktet drøftet. Der tages udgang i antal udstillinger i 2017. MB laver forslag til udstillingskalender 

til næste møde. 

 

10. Dommerønsker  

Besluttet, at hvert medlem må komme med 8 dommerønsker. Gerne både dommere som aldrig har 

dømt beagler i DK, men også dommere som tidligere har dømt vores beagler i DK. Dog må disse 

sidst have dømt beagler i 2014, for at kunne ønskes til at dømme i 2018. 

PH laver annoncen, som skal i Magasinet nr. 3 i 2016. 

11. Ændring af pointgivningen på udstillinger til hitlisten 

Forslag fra AP om ændring af differentiering i pointgivningen i forhold til antal bedømte hunde i de 

officielle klasser, til brug for hitlisten. Forslaget går på, at der ikke skal være forskel i point uanset 

antal bedømte hunde i de officielle klasser. Forslaget blev drøftet. Der er ikke enighed i udvalget 

om at ændre på pointgivningen og flertallet besluttede, at pointgivningen fortsætter uændret. 

 

12. Evt. 

a. Regionsledermøde 29.10.2016 i Skærskør 

AP har givet melding om, at hun er interesseret i at deltage fra udstillingsudvalget. Der er ikke 

andre, der har meldt sig. Der er god tid til datoen, men hvis ikke andre melder sig, så er 

udstillingsudvalget repræsenteret ved AP.  



b. BIR/BIM/dommergave og gaver til ringpersonalet 

Enighed om at der fortsættes  med glassene fra Baltic Sea. MB forhandler/bestiller glassene. 

Blandt ringpersonalet har der været stor tilfredshed med de andre mindre ”glasgaver”. MB 

finder mindre ”glasgaver” til ringpersonalet. PH og AP, skal lige tjekker op om de har de 

nødvendige glas til resten af 2016 og give besked tul MB senest 6.8.2016. 

c. Famous Jokers pokal til bedste han/tæve på den sydligste jyske udstilling!  

I år er det udstillingerne i Skjern.  Drøftes hvilken en af udstillingerne disse pokaler skal uddeles 

på. Enighed om, at det er på certudstillingen, idet de i forvejen er mange pokaler på selve VSS 

udstillingen. 

 

Referat 

Marianne Steinmann Bach 

 

 

  

 


