Møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg søndag den 3.2.2019 i mødelokale Ålborg lufthavn, kl. 9.00
Deltagere:
Lotte B. Jensen (LJ), Birgitte C. Søndergaard (BS), Per Hergott Petersen (PHP), Annette Pedersen (AP), Ole
Sørensen (OS) bestyrelsens repræsentant, Marianne S. Bach (MSB)
Afbud: Jeanette Balkan, som har meddelt at hun udtræder af udstillingsudvalget
Gæst under punkt 7, Mette Nødskov. Mette Nødskov måtte melde afbud.
Punkter til dagsorden
1. Nyt fra bestyrelsen, v. OS
2. Økonomi.
Status foreløbigt regnskab for 2018
3. Drøftelse af behov for fremover at have kasserer i udstillingsudvalget, når også selve klubben har
både en kasserer og en ekstern bogfører.
4. Udarbejde af bilag til ringpersonale og selve afregningen.
Forslag at den som er ansvarlig for at indgå aftale med ringpersonale og er ansvarlig for at
udarbejde afregningsbilaget til ringpersonalet og sørger for bankoverførelse/Mobilepay. v/ bs og
ms
5. Udstillingskalender 2020 forslag udsendt, v. MB
Drøftelse af antal Beagle klub udstillinger grundet vigende tilmeldinger i antal hunde. Samtidig ses
det, at DKK planlægger flere udstillinger. DKK inkl. Nat. Udstillinger, i 2018 var der 23 udstillinger, i
2019 var der 14 udstillinger og i 2020 er der planlagt 15 udstillinger. For 2021 har DKK inkl. Nat.
Udstillinger planlagt 14 udstillinger.
6. Valg af dommere ud fra indkomne ønsker fra medlemmerne. Oversigt udsendes inden mødet. v.
PHP
Der skal vælges til egne udstillinger inkl. Reserve til 2020 samt en liste over dommerønsker til DKK,
da DKK hvert år i slutningen af året beder om dommerønsker. I 2019 vil det være for året 2021.
7. Beagle Klubbens hjemmeside. Mette Nødskov kommer kl. 13.00 og demonstrere den kommende
hjemmeside.
Udstillingsudvalget ønsker en demonstration af den kommende hjemmeside og håber, at den
foreløbige udgave kan demonstreres på mødet.
Herunder drøftelse af den del som vedr. beaglekartoteket, udstillingsresultater, automatisk
udregning af nuværende hitliste, pokalkavalkaden, champion kavalkaden

8. Forslag fra Kennel Free Strides om muligheden for at gøre VSS udstillingerne mere festlige, f.eks.
med opstillingsring, en hund kommer ind en ad gangen, telte o.l. AP ønsker også drøftet
muligheden for at gøre begge udstillinger under VSS mere festlige, sådan at de ikke ”ligner” de
almindelige udstillinger i løbet af året.
9. Valg af haller - gulvbelægning

10. Samarbejde mellem bestyrelsen og udstillingsudvalget
11. Dommerkommentarer. Anna Sofie Gothen efterlyser i mail af 21.1.2019 flere
dommerkommentarer og om udstillingsudvalget kan lægge mere pres på dommerne for at få deres
kommentarer. Mail er allerede udsendt 23.1.2019. v. msb
12. Evt.
13. Næste møde efter behov, blandt andet afhængig af resultatet af valgt til udstillingsudvalget.

Referat af mødet 3.2.2019
Ad 1. Fra Bek’s bestyrelsen orienterede OS om, at bestyrelsen p.t. drøfter om klubben har den rigtige
organisering – sammensætning – udvalg eller der skal ses mere på ad hoc baseret aktiviteter.
Angående værdikuponer/deltagerkuponer informerede OS om, nuværende system giver problemer, når vi
går over til ny hjemmesiden. Udstillingsudvalget måtte gerne komme med forslag til anden løsning for
værdikuponer.
Ad 2. Der var udsendt foreløbigt regnskab for 2018. Det blev gennemgået og det fornuftigt ud. Ny
leverandør af rosetter samt lidt mindre rosetter giver tydeligt en besparelse. Rosetterne er stadig
præsentable, men det er besluttet at rosetterne til begge udstillinger under VSS samt årsrosetterne godt
må være lidt større/dyrere end til de normale udstillinger.
Udgiften til gravering og pokalmapper undrede MS sig over, idet der i 2018 alene er graveret for manglende
gravering af tidligere år. Fra 1.1.2018 graveres der jo ikke på pokalerne, men der medfølger mappe. OS vil
kontakte klubbens bogholder for at få det afklaret.
Sagen er efterfølgende undersøgt hos BEK’s eksterne bogholder som oplyser, at udgiften vedr. gravering af
årspokalerne for 2017, som er betalt/bogført i januar 2018 også er bogført i regnskabsåret 2018. Dette har
været praksis i mange år.
Derfor slår beslutningen om ikke længere at gravere først igennem for regnskabsåret 2019.
BEK’s bestyrelsen traf af økonomiske hensyn beslutning om stop af cert.gaver til cert.hundene med virkning
fra 1.1.2018. Imidlertid traf BEK’s bestyrelsen beslutning om genindførelse fra marts udstillingerne 2018.
Det betyder, at de fire hunde som fik certer på januar udstillingen 2018, ikke fik cert.gaver.
Udstillingsudvalget er enige om at denne beslutning ikke er hensigtsmæssig og efter en drøftelse med BEK’s
bestyrelsesrepræsentant, blev det aftalt, at de manglende cert.gaver indkøbes. MS sørger for indkøb og
uddeling af cert.gaverne.
Der er stadig stor fokus på tiltag, som er medvirkende til at holder udgifter på et fornuftigt niveau.
Ad 3. Bek’s bestyrelse har hidtil ønsker at udstillingsudvalget skal have deres ”egen” kasserer. Opgaverne
for denne er stort set minimale, idet faktura i dag f.eks. fra halleje, fortæring til dommer/ringspersonale,
lommepenge/ref. kørsel m.v. sker elektronisk – der er ikke længere papirfakturaer. Derfor er det er fåtal
som skal betales af udvalgets kasserer, men i stedet går direkte til klubbens eksterne bogholder. Se også d
punkt 4, hvor der er beskrevet yderligere tiltag i forenkling. Derfor forslår udstillingsudvalget, at der fra

næste valg ikke længere skal være en særskilt kasseret for udstillingsudvalget. OS tager denne med retur til
bestyrelsen til behandling.
Ad 4. Punktet drøftet.
Ringpersonale – her var enighed om, at fremover er det den ansvarlige for at indgå aftaler med
ringpersonale som også er ansvarlig for at udarbejde afregningsbilaget til ringpersonalet. Afregningsbilaget
sendes i kopi til ringpersonalet sammen med PM. Afregningsbilaget sendes til den eksterne bogholder,
som overfører beløbet til ringpersonalet bankkonto. Som tidligere besluttet sker al afregning kun via
bankoverførelse.
Dommer – fly/transport, hotel, lommepenge (ofte i anden valuta). Også her har der været flere inde over
opgaven med betaling og det er ikke rationelt. Også her er der enighed om, at den der har ansvaret for alt
omkring booking af dommer, også sørger for relevante afregningsbilag. Her er dog yderligere behov for at
person som tidligere har mulighed for at benytte et betalingskort/klubbens f.eks. for flyrejser/hotelophold.
Også for dommerne kan deres afregning alene ske ved bankoverførelse.
Ad 5. Drøftet forslaget og udstillingskalender for 2020 ser således ud:
18.1.2020 BEK vest (Januarfest)
19.1.2020 BEK vest
14.3.2020 BEK øst
15.3.2020 BEK øst
12.7.2020 VSS – Bek vest
13.7.2020 cert. – Bek. vest
2.8.2020 BEK Jyllandssiden i nærheden af Lillebælts broen.
19.9.2020 BEK øst
17.10.2020 BEK vest (dato under forudsætning af særudstilling med andre racer - Års lokaler)
18.10.2020 BEK vest do ovenstående.
29.11.2020 BEK øst
Aftalt at udviklingen i tilmeldte hunde følges i forhold til, om der fra 2021 også skal være en eller to
udstillinger i januar.
Angående fortsat udstillinger på Fyn blev dette drøftet, idet forbindelser med fly til /fra Fyn er dårlige.
Transportudgifter til og fra selve hallen/udstillingsområdet bliver dyr, når der er tale om udenlandske
dommere, idet de ofte ankommer til Billund og derefter skal til/fra udstillingen.
Når tilmeldte hunde generelt ikke er særligt stort, er det ikke økonomisk rentabelt at lægge udstillinger på
Fyn.
Udstillingsudvalget besluttede at fremover undgås at planlægge udstillinger på Fyn. Derfor afholdes Bek’s
udstilling 2.8.2020 som er modsat dag national udstilling i Odense, på Jyllandssiden i nærheden af
Lillebæltsbroen

Ad 6.
Nye Dommere (ikke prioriteret)
Carsten Birk, DK
Katrine Jeppesen, DK
Michelle Kingsland, GB
Martin Klopsch, D
Sigrid Jarmer, A
Reserve (prioriteret)
1. Gwen Ford, AUS
2. Peter Dvorak, CZ
3. Jill Rhodin, S
Dommere der tidligere har dømt (ikke prioriteret)
Hanne Laine Jenssen, DK
Hans Van Den Berg, NL
Marion Hunt, GB Brian Foster, GB
Jurate Butkine, Litauen
Roger Henningsson-Dundas, GB
Reserve (prioriteret)
1. Lotte Jørgensen, DK
2. Lilianna Bachurzewska, PL
3. Samantha Goldberg, GB
4. Vera Hübenthal, N
5. Thomas Warneke, DE

Ad 7. OS fremviste demo på den kommende hjemmeside.
Herunder drøftede vi den del som vedr. beaglekartoteket, udstillingsresultater, automatisk udregning af
nuværende hitliste, pokalkavalkaden, champion kavalkaden og vigtigheden i at dette videreføres eller var
der adskillige funktioner/opgaver som ikke længere kunne løses. OS informerede om, at BEK’s bestyrelse
var opmærksom på denne udfordring, og de blev arbejdet på en løsning, sådan disse oplysninger stadig kan
tilgås og benyttes.
Ad 8. Punktet drøftet og der var enighed om at festliggøre udstillingerne under VSS-ugen. At der entreres
med en ekstra ringassistent begge dage, som kunne stå for opstilling i opstillingsringen og sørger for at
udstiller/hund bliver sendt ind i ringen en ad gangen. Udstillingsleder sørger som sædvanligt for ringe o.l.

MS sørger for en ekstra ringassistent, som kender BEK og i øvrigt er bekendt med princippet opstillingsring.
Afregninger sker som for ringassistent.
Ad 9. Punktet er medtaget som evaluering af januar udstillingernes gulvbelægning. Knabstrup Hallens
gulvbelægning var lakeret trægulv, og gulvet var bare glat. Det betød at vores hunde skøjtede rundt på
gulvet, og det var uanset om hunden var urutineret/rutineret, og hundene kunne ikke vise sig pænt under
gang og løb. Herudover er der risiko for at hundene kan komme til skade ved glatte gulve.
Udstillingsudvalget behandlede tilbage i møde af 8.11.2014 og igen 25.11.2016 samme problematik, og det
blev besluttet, at der ikke lejes haller til indendørs udstillinger, hvor gulvene ikke er af en sådan
beskaffenhed at vores hunde kan stå fast. D.v.s. at som udgangspunkt lejes der ikke haller hvor gulvet
består af lakeret trægulve.
Se i øvrigt referat af 8.11.2014 hvor der står beskrevet kriterierne for egnende haller.
Udstillingsudvalget beder om at Bek’s formand melder dette ud til arrangørerne af kommende januar
fester, som booker hallen som en del af hele arrangementet for januarfesten. Det sker altid uden at
udstillingsudvalget indblandes.
Det skal bemærkes, at der er enkelte medlemmer som har indsendt halforslag. Når disse modtages, tjekkes
de i forhold til gulve, priser, og der ofte er prisforskel, når der er tale om ”eksterne” klubber og ikke
kommunens egne klubber, samt transport af dommere (kriterierne ref. 8.11.2014).
Ad 10. Drøftet samarbejdet mellem bestyrelsen og udstillingsudvalget. Udstillingsudvalget oplever et
manglende samarbejde og dialog med bestyrelsen. Det opleves, at bestyrelsen jævnlig behandler/træffer
beslutninger på udstillingsudvalgets området, uden at inddrage udstillingsudvalget, eller hvad der var
ønskeligt, at lade udstillingsudvalget træffe afgørelse og bakke op om de trufne afgørelser. En oplevelse af
manglede samarbejde og dialog er ikke befordrende for frivilligt arbejde i klubregi. Bestyrelsens rep. OS og
udstillingsudvalget er enige om, at begge parter vil arbejde for at forbedre samarbejdet og en bedre dialog.
Udstillingsudvalget opfordrer bestyrelsen til ikke til stadighed at tage beslutninger på udstillingsudvalgets
vegne. Udstillingsudvalget er godt klar over at bestyrelsen jfr. Forretningsordenen for udstillingsudvalgt kan
træffe beslutninger/ændre beslutninger, hvis udvalget skulle handler økonomisk uforsvarligt.
Ad 11. Angående dommerkommentarer opfordres dommerne allerede i dag til at sende deres
kommentarer. Dette sker inden selve udstillingen, men vi kan ikke tvinge en dommer til at udarbejde
skriftlige dommerkommentar.
Ad 12. Under eventuelt medtages mail fra medlem Anna Sofie Gothen til inspiration fra Bassetklubben om
konkurrence. Kunne mulige konkurrencer f.eks. trække flere udstillere til udstillingerne.
Udvalget ønsker gerne at der komme flere helt nye udstillere og antallet af tilmeldte hunde til
udstillingerne stiger. I dag er det stor set de samme udstillere der kommer, og sjældent helt nye udstillere
med deres nye hvalp.
Det skal samtidig være forslag som ikke har store økonomiske omkostninger.
Flere forslag blev drøftet og vi nående frem til at undersøge følgende:
Er det muligt at lade tilmeldingen i baby- og hvalpeklassen være gratis, for derved at trække nye udstillere
til? Herunder om DKK’s tilmeldingssystem kan håndtere dette! Hvor mange nye baby/hvalpe køberen kan
der være/ et skønnet estimat til brug for budgettet. LJ arbejder videre med dette forslag og udvalget
drøftet det igen.
Tænk gerne over andre forslag, og vi drøfter dem på næste møde i udstillingsudvalget.

Ad 13
Afventer resultatet af valg til udstillingsudvalget.
Ref. Marianne S. Bach

