
	  

Dagsorden	  for	  udstillingsudvalgets	  møde	  den	  8.	  marts	  2014	  i	  Aagerup.	  

	  

Punkter:	  

1. Nyt	  fra	  bestyrelsen,	  herunder	  henlæggelse	  af	  overskud	  2013	  til	  dommere	  i	  2015.	  	  
2. Orientering	  om	  nye	  indstiftede	  årspokaler,	  v.	  Marianne	  
3. Orientering	  om	  Quick	  –	  Tip	  –	  Guide	  til	  specialklubbernes	  nye	  medlemmer	  i	  udvalg	  m.v.	  
4. Status	  på	  dommerinvitationerne	  2015,	  v.	  Birgitte	  
5. VSS	  2015	  –	  henvendelse	  fra	  region	  Sjælland	  som	  er	  arrangør	  af	  VSS15.	  Der	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  

at	  schweiss	  arrangørerne	  først	  kan	  komme	  i	  skoven	  om	  fredag,	  hvor	  der	  samtidig	  afholdes	  cert.	  
udstilling!	  Spørgsmål	  fra	  VSS	  arrangørerne	  om	  udstillingerne	  kan	  flyttes/deles!	  v.	  Marianne	  	  

6. Ærespræmie	  på	  VSS,	  hvem	  skal	  de	  uddeles	  til,	  v.	  Marianne	  
7. Deltagerpræmier	  til	  VSS	  deltagerne,	  v.	  Marianne	  
8. Afregning	  af	  udenlandske	  dommere	  jfr.	  FCI’s	  afregningsregler,	  v.	  Birgitte	  
9. Status	  på	  fremtidig	  ”drift”af	  juniorhandling,	  v.	  Annette	  
10. Dommere	  til	  udstillingsåret	  2016,	  v.	  Marianne	  
11. Tidsfrist	  for	  afregning	  af	  ringpersonale,	  v.	  Lea	  
12. Tidsfrist	  for	  færdigmelding	  af	  udstillingerne,	  v.	  Marianne	  
13. Januarfest	  2015	  –	  iflg.	  turnusordningen	  er	  det	  Sydjylland.	  Hvordan	  sikres	  pladskrav/mål	  i	  hallen	  er	  i	  

orden,	  sådan	  at	  udfordringerne	  fra	  2014	  undgås,	  v.	  Marianne	  
14. Regnskab	  2014	  	  
15. Budget	  2014	  	  
16. Hjemmesiden	  og	  opdatering,	  v.	  BS	  
17. Diverse	  ”hængere”	  
18. Evt.	  
19. Næste	  møde!	  

	  

Referet	  af	  møde	  i	  udstillingsudvalget	  den	  8.	  marts	  2014	  i	  Aagerup.	  

Deltagere:	  Lea	  ,	  Birgitte,	  Per,	  Annette	  og	  Marianne	  	  

Afbud:	  Lotte	  B.	  Jensen	  og	  bestyrelsens	  repræsentant	  Marie	  Louise	  Nielsen	  	  

Ad	  1.	  

Bestyrelsens	  repræsentant	  har	  den	  5.3.2014	  sendt	  mail	  til	  udstillingsudvalget	  vedhæftet	  notat	  med	  
følgende	  indhold	  (indholdet	  er	  en	  kopi	  af	  det	  vedhæftede	  notat).	  

Bestyrelses	  repræsentant	  skriver:	  



Jeg	  har	  ikke	  haft	  tid	  til	  at	  komme	  med	  kommentarer	  til	  årsregnskabet,	  men	  på	  sidste	  bestyrelsesmøde	  blev	  
klubbens	  regnskab	  gennemgået,	  og	  bestyrelsen	  blev	  enige	  om,	  at	  udvalgsandelen	  for	  2013	  er	  5%.	  Dog	  
fastholdes	  det,	  at	  der	  skal	  budgetteres	  med	  10%	  for	  2014.	  

Nedenstående	  er	  de	  punkter	  der	  har	  været	  oppe	  på	  bestyrelsesmødet	  og	  nederst	  et	  par	  ekstra	  ting.	  Er	  det	  
noget	  jeg	  har	  glemt,	  så	  giv	  mig	  venligst	  besked.	  

1a	  

Hensættelse:	  

Udstillingsudvalgets	  ønsker	  om	  hensættelse	  til	  oversøiske	  dommere	  på	  kr.	  30.000,	  blev	  også	  diskuteret.	  
Bestyrelsen	  godkender,	  at	  udvalget	  kan	  få	  hensat	  det	  overskud	  det	  måtte	  være	  i	  2013,	  og	  at	  udvalget	  må	  
finde	  resten	  af	  beløbet	  i	  overskuddet	  for	  2014.	  Jeg	  har	  hensat	  i	  hele	  kr.	  1.000,	  og	  for	  2013	  har	  udvalget	  fået	  
hensat	  kr.	  26.000	  til	  oversøiske	  dommere	  i	  2015.	  Bestyrelsen	  påpeger,	  at	  det	  er	  ukorrekt	  af	  udvalget	  at	  
dommerne	  er	  nævnt	  med	  navns	  nævnelse	  til	  bestyrelsen,	  da	  bestyrelsen	  ikke	  skal	  tage	  stilling	  til	  specifikke	  
dommere.	  

Udstillingsudvalgets	  kommentarer	  til	  1a:	  	  

Udstillingsudvalget	  er	  tilfreds	  med	  at	  bestyrelsen	  har	  godkendt	  at	  der	  må	  hensættes	  26.000	  kr.	  af	  
overskuddet	  for	  2013	  til	  udgifter	  i	  forbindelse	  med	  oversøiske	  dommerinvitationer	  i	  2015.	  

I	  forhold	  til	  at	  bestyrelsen	  påpeger,	  at	  det	  er	  ukorrekt	  at	  de	  navnene	  på	  de	  oversøiske	  dommere	  er	  nævnt	  
med	  navns	  nævnelse,	  er	  det	  alene	  en	  dokumentation	  for	  den	  hensættelse	  der	  blev	  søgt	  og	  ikke	  fordi	  
bestyrelse	  skal	  tage	  stilling	  til	  specifikke	  dommere.	  Udstillingsudvalget	  er	  fuldt	  ud	  klar	  over	  retningslinjerne	  
for	  valg	  af	  dommere,	  herunder	  at	  udstillingsudvalget	  har	  selvstændig	  kompetence	  for	  valg	  af	  dommere.	  

1b	  

Krav	  for	  adgang	  til	  brugshundeklassen:	  

Schweissudvalget	  har	  fremlagt	  ønske	  om,	  at	  kaninslæb	  ikke	  længere	  skal	  være	  adgangsgivende	  for	  at	  stå	  i	  
brugshundeklassen.	  Bestyrelsen	  var	  enige	  om,	  at	  kaninslæbet	  forbliver	  som	  det	  er	  nu,	  og	  dermed	  stadig	  er	  
adgangsgivende	  for	  at	  stille	  i	  brugshundeklassen.	  

Schweissudvalget	  ønskede	  tillige,	  at	  hæve	  kravet	  på	  schweissprøven	  for	  at	  få	  adgang	  til	  brugshundeklassen.	  
Bestyrelsen	  har	  afslået	  dette	  ønske,	  og	  en	  3.	  pr.	  på	  3t/400m	  er	  stadig	  adgangsgivende	  for	  at	  stå	  i	  
brugshundeklassen.	  Denne	  prøve	  viser	  om	  hunden	  har	  anlæg	  for	  at	  gå	  spor,	  og	  ikke	  hvor	  dygtig	  den	  er.	  

Udstillingsudvalget	  tager	  punkt	  1b	  til	  efterretning.	  

1c	  

Brugschampion:	  

Der	  vil	  pr.	  01.01.2015	  blive	  indført	  en	  ny	  titel	  ”Brugshundechampion”.	  Da	  denne	  titel	  er	  en	  udstillingstitel	  i	  
lighed	  med	  Junior-‐	  og	  Veteran	  champion,	  har	  bestyrelsen	  enstemmigt	  vedtaget,	  at	  denne	  titel	  indføres	  



under	  de	  samme	  betingelser	  som	  de	  andre.	  Det	  vil	  sige	  3	  x	  1.	  vinder	  med	  Excellent	  +	  CK	  under	  2	  forskellige	  
dommere.	  

Udstillingsudvalgets	  kommentarer	  til	  1c	  

Udstillingsudvalget	  oplever	  med	  denne	  beslutning,	  at	  bestyrelsen	  ikke	  har	  overvejet	  udstillingsudvalgets	  
behandling	  af	  forslaget	  fra	  møde	  den	  6.	  oktober	  2013,	  hvor	  udvalget	  blandt	  andet	  udtaler,	  citat	  ”at	  med	  en	  
klubbrugschampion	  eller	  klubsporchampion	  skal	  hovedvægten	  lægges	  på	  de	  opnåede	  resultater	  i	  skoven	  og	  
ikke	  i	  udstillingsringen.	  Derfor	  er	  der	  i	  udstillingsudvalget	  enighed	  om,	  at	  regler	  for	  en	  sådan	  titel	  skal	  
omhandle	  sporresultater	  og	  besluttes	  af	  schweissudvalget	  og	  ikke	  er	  en	  titel	  i	  udstillingsregi”.	  	  

Udstillingsudvalget	  synes	  samtidig,	  at	  titlen	  ”Brugshundechampion”	  er	  med	  til	  at	  udvande	  det	  danske	  
championat	  titel	  (DKCH).	  

Angående	  konditioner	  for	  den	  nye	  championtitel	  mangler	  udstillingsudvalget	  følgende:	  	  

Tydeliggørelse	  af	  at	  det	  er	  en	  klub	  titel.	  	  Det	  fremgår	  nemlig	  ikke	  at	  ovenstående!	  Stillingstagen	  til,	  at	  hvis	  1.	  
vinder	  med	  excellent	  +	  ck	  i	  brugshundeklassen	  allerede	  er	  Brugshundechampion,	  kan	  brugshundecertet	  så	  
gå	  videre	  til	  2.	  videre	  med	  excellent	  +	  ck!	  Præcisering	  af,	  at	  titlen	  Brugshundechampion	  ikke	  giver	  ret	  til	  at	  
stille	  op	  i	  championklassen	  og	  endeligt	  mangles	  Dansk	  Kennel	  Klubs	  godkendelse	  af,	  at	  denne	  titel	  indføres.	  	  
Dansk	  Kennel	  Klub	  godkendte/tog	  til	  efterretning	  at	  titlerne	  Klubjuniorchampion	  og	  Klubveteranchampion	  
blev	  indført	  i	  BEK.	  	  

Udstillingsudvalget	  forventer,	  at	  BeK’s	  bestyrelse	  sørger	  for	  de	  uddybende	  konditioner	  for	  den	  nye	  titel	  
samt	  skrivelse	  om	  titlen	  til	  Dansk	  Kennel	  Klub.	  

1d	  

Juniorhandling:	  

Mette	  Nødskovs	  oplæg	  vedr.	  Juniorhandling	  ser	  bestyrelsen	  som	  en	  god	  mulighed	  for	  udvalget	  for	  at	  få	  de	  
der	  er	  blevet	  efterspurgt	  fra	  udvalgets	  side.	  På	  mødedagen	  havde	  Mette	  Nødskov	  ikke	  fået	  nærmere	  
besked,	  og	  bestyrelsen	  opfordring	  udstillingsudvalget	  til	  at	  behandle	  det	  hurtigst	  muligt,	  således	  Mette	  
Nødskov	  kan	  sætte	  det	  i	  gang	  i	  indeværende	  år.	  

Der	  henvises	  til	  ad	  9	  på	  dagsordenen/referatet,	  hvor	  punkter	  behandles.	  

ANDET:	  

1c	  

VSS	  præmier	  

Jeg	  ved	  vi	  har	  haft	  det	  oppe	  og	  vende	  tilbage	  i	  2012	  forud	  for	  VSS	  i	  Sæby.	  Der	  er	  den	  helt	  klare	  holdning	  i	  
Bestyrelsen,	  at	  deltager-‐	  og	  ærespræmier	  ikke	  er	  noget	  bestyrelsen	  administrerer.	  Det	  er	  de	  enkelte	  udvalg,	  
og	  det	  er	  op	  til	  de	  enkelte	  udvalg	  hvor	  mange	  man	  og	  hvem	  man	  ønsker	  at	  give.	  Om	  det	  er	  en	  pr.	  
deltagende	  hund	  eller	  en	  pr.	  deltagende	  tobenede	  eller	  andet.	  Så	  kan	  de	  forskellige	  udvalgt	  evt.	  snakke	  
sammen.	  



	  	  
Det	  er	  naturligvis	  en	  stor	  udgift	  for	  alle	  udvalg,	  og	  et	  enkelt	  udvalg	  kan	  også	  vælge	  at	  have	  sin	  måde	  at	  gøre	  
det	  på	  en	  andre	  udvalg.	  Når	  det	  er	  sagt,	  så	  har	  udstilling	  et	  regnskab	  det	  kan	  bære	  det.	  Trods	  den	  store	  
udgift,	  så	  giver	  regnskabet	  år	  efter	  år	  overskud,	  ikke	  blot	  i	  det	  samlede	  årsregnskab,	  men	  også	  på	  selve	  VSS	  
regnskabet.	  
	  
Uanset	  hvad	  der	  vælges,	  så	  er	  det	  vigtigste,	  at	  meldes	  ud	  til	  VSS	  arrangørerne	  inden	  deres	  frist	  for	  bestilling	  
af	  præmier.	  
	  
Man	  skal	  dog	  også	  tænke	  på,	  at	  der	  er	  nogle	  der	  melder	  til	  blot	  for	  at	  få	  en	  deltagerpræmie,	  at	  ”sådan	  har	  
det	  altid	  været”	  osv.	  Jeg	  tror	  man	  skal	  vælge	  sine	  kampe	  med	  omhu,	  og	  så	  er	  det	  måske	  her	  I	  kan	  brænde	  
fingrene.	  
	  
Udstillingsudvalget	  behandlede	  punktet	  1c	  og	  har	  følgende	  kommentarer:	  
	  
Udstillingsudvalgets	  tidligere	  henvendelse	  til	  bestyrelsen	  drejede	  sig	  alene	  om	  deltagerpræmier	  på	  VSS	  og	  
ikke	  ærespræmier.	  Henvendelsen	  skete	  på	  baggrund	  af	  de	  begrænsede	  økonomiske	  ressourcer,	  som	  blandt	  
andet	  udstillingsudvalget	  havde	  fra	  og	  med	  2012	  p.g.a.	  faldende	  tilmeldinger	  af	  hunde	  til	  udstillingerne.	  
	  	  
Af	  bestyrelsens	  referat	  af	  6.	  oktober	  2012	  fremgår	  under	  nyt	  fra	  udstillingsudvalget	  –	  VSS	  følgende:	  
	  
”Det	  foreslås	  at	  der	  kun	  gives	  en	  VSS	  præmie	  pr	  hund,	  uanset	  antal	  aktiviteter.	  
Dette	  overvejes	  for	  2014.	  
Alle	  udvalg	  skal	  spørges	  ved	  en	  eventuel	  ændring	  af	  dette.	  MIJO”.	  	  
	  
Udstillingsudvalget	  kan	  af	  senere	  referater	  ikke	  se	  bestyrelsens	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  2014	  og	  fremover,	  
ligesom	  udstillingsudvalget	  heller	  ikke	  har	  fået	  forespørgsels	  i	  forhold	  til	  dette.	  	  
Udstillingsudvalget	  har	  tidligere	  rykket	  for	  svar.	  
	  
Da	  udstillingsudvalgets	  regnskab	  for	  2013	  ser	  fornuftigt	  ud,	  har	  udstillingsudvalget	  beslutte	  ikke	  at	  foretage	  
sig	  videre	  i	  forhold	  til	  tilpasse	  udgifterne.	  	  Hvis	  bestyrelsen	  på	  et	  senere	  tidspunkt	  ønsker,	  at	  der	  skal	  ses	  på	  
uddeling	  af	  deltagerpræmier	  på	  VSS,	  må	  bestyrelsen	  selv	  forholde	  sig	  til	  spørgsmålet.	  
	  
1d	  
Dommerønsker:	  
Iht.	  Forretningsordenen	  for	  udstillingsudvalget	  skal	  en	  prioriteret	  liste	  offentliggøres	  på	  hjemmesiden.	  
Eftersom	  udvalget	  allerede	  har	  lavet	  en	  sådan	  liste,	  så	  mangler	  den	  bare	  at	  komme	  på	  hjemmesiden.	  Om	  
alle	  dommere	  er	  ”hevet	  i	  land”,	  er	  sagen	  underordnet.	  Der	  er	  ikke	  anført	  i	  forretningsordenen,	  at	  listen	  skal	  
offentliggøres	  med	  navne	  på	  stillerne.	  

Udstillingsudvalget	  tager	  punkt	  1d	  til	  efterretning,	  dog	  vil	  udstillingsudvalget	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  i	  
forretningsordenen	  for	  udstillingsudvalget	  står	  der	  i	  pgf	  7	  beskrevet	  hvad	  ”bruttolisten”	  skal	  indeholde,	  
blandt	  andet	  navn/-‐e	  på	  forslagsstiller/-‐e.	  Der	  står	  endvidere,	  at	  denne	  liste	  benævnes	  i	  det	  følgende	  
”bruttolisten”.	  Under	  samme	  pgf	  står	  der	  at	  ”bruttolisten”	  med	  tilhørende	  prioriteringer	  lægges	  på	  
hjemmesiden.	  

1e	  
Friabonnenter:	  



Da	  der	  endnu	  ikke	  er	  sat	  noget	  i	  værk	  vedr.	  friabonnenter,	  at	  jeg	  aftalt	  med	  MiJo,	  at	  der	  ved	  det	  næste	  
Magasin	  vil	  blive	  udsendt	  en	  PDF	  til	  formanden	  for	  Udstillings-‐	  og	  lydighedsudvalget.	  Disse	  må	  så	  stå	  for	  at	  
sende	  Magasinet	  ud	  til	  de	  frimedlemmer	  der	  er	  tale	  om.	  En	  liste	  vil	  over	  friabonnenter	  vil	  blive	  tilsendt.	  
	  
Udstillingsudvalgets	  kommentarer	  til	  1e	  er,	  at	  denne	  tilbagemelding/effektuering	  har	  vi	  afventet	  længe,	  
faktisk	  rykket	  siden	  marts	  2012.	  Vi	  ser	  derfor	  også	  frem	  til	  med	  glæde,	  at	  udstillingsudvalgets	  budget	  
herefter	  ikke	  længere	  skal	  afholde	  portoudgifterne,	  men	  kun	  som	  aftalt,	  med	  tidligere	  formand	  Aage	  
Jakobsen,	  udgiften	  til	  Magasinet.	  Udstillingsudvalget	  forventer,	  at	  det	  automatisk	  slår	  igennem,	  når	  
udgiften	  ved	  udsendelse	  af	  Magasin	  nr.	  2	  i	  2014	  debiteres	  udvalgets	  konto.	  	  
	  
1f	  
Pkt.	  11	  i	  dagsordenen:	  
	  
Tidsfrist	  for	  afregning	  af	  ringpersonale,	  v.	  Lea	  
MaNi	  kommentar:	  PeHe	  har	  adgang	  til	  udstillingskontoen	  via	  netbank	  –	  AnPe	  har	  tidligere	  afvist	  at	  få	  tildele	  
en	  sådan,	  men	  har	  i	  flere	  år	  haft	  fuldmagt	  til	  at	  kunne	  hæve	  pengene	  direkte	  i	  banken.	  	  

Udstillingsudvalgets	  drøftelse	  henvises	  til	  ad	  11	  i	  dagsordenen/referatet	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  det	  løses.	  
Dog	  mener	  udstillingsudvalget,	  at	  man	  som	  medlem	  af	  f.eks.	  udstillingsudvalget	  ikke	  skal	  være	  tvunget	  til	  at	  
være	  tilmeldt	  udstillingskontoen(BEK)	  via	  Netbank,	  samt	  at	  en	  fuldmagt	  ikke	  løser	  et	  hæveproblem.	  Dels	  da	  
den	  danske	  bank	  ikke	  længere	  ligger	  på	  hvert	  gadehjørne,	  og	  et	  hævekort	  er	  ufleksibelt,	  da	  det	  kun	  kan	  
benyttes	  i	  bankens	  åbningstid,	  og	  ikke	  som	  f.eks.	  et	  Dankort,	  hvor	  en	  pengeautomat	  kan	  benyttes	  udenfor	  
bankens	  åbningstid.	  	  
	  
1g	  
Regnskabsansvarlig	  i	  udvalget:	  

Udstillingsudvalget	  skal	  iht.	  omkostningsinstruksen	  finde	  en	  i	  udvalget	  der	  er	  regnskabsansvarlig.	  Denne	  
skal	  stå	  for,	  at	  alle	  bilag	  for	  den	  enkelte	  udstilling	  samles	  sammen,	  tjekker	  at	  alt	  er	  i	  orden,	  betaler	  de	  
fakturaer	  der	  tilhører	  udstillingerne	  m.v.	  Personen	  vil	  få	  netadgang	  til	  udstillingskontoen.	  

Alle	  fakturaer	  fra	  DKK	  sendes	  direkte	  til	  kassereren,	  der	  naturligvis	  betaler	  disse.	  

I	  sidste	  ende	  sendes	  det	  samlet	  til	  klubbens	  kasserer,	  som	  bogfører	  det.	  Dette	  praktiseres	  i	  klubbens	  andre	  
udvalg,	  og	  betyder	  at	  udvalget	  selv	  har	  et	  større	  indblik	  i	  deres	  økonomi	  og	  at	  kassereren	  har	  et	  bedre	  
overblik	  over	  tingene.	  Ydermere	  skulle	  det	  gerne	  sikre,	  at	  regnskabet	  for	  den	  enkelte	  udstilling	  kan	  afsluttes	  
hurtigere.	  	  

Den	  person	  i	  udvalget	  der	  påtager	  sig	  opgaven	  aftaler	  nærmere	  med	  kasseren	  hvordan	  det	  praktiseres.	  

Udstillingsudvalget	  behandlede	  punktet	  og	  følgende	  blev	  aftalt:	  	  

Birgitte	   vil	   godt	   forsøge	   sig	   med	   denne	   opgave.	   Vi	   er	   samtidig	   enige	   om,	   at	   der	   skal	   være	   så	   enkle	  
arbejdsgange	  som	  muligt	  og	  derfor	  var	  der	  enighed	  om	  følgende:	  

Afregning	   af	   dommere	   sker	   fremover	   med	   bankoverførelse,	   herunder	   også	   til	   udlandet,	   idet	   gebyr	   til	  
udenlandske	   overførelser	   via	   netbank	   er	  minimale,	   og	   der	   undgås	   kørselsudgifter	   til	   en	   udstillingsleder	   i	  
forbindelse	  med	  kørsel	   for	  at	  hæve	  udenlandske	  penge	  denne.	  Der	  kan	  dog	  være	  dommere,	   især	  danske	  
som	  kun	  ønsker	  kontant	  udbetaling.	  



	  

Afregning	  ringpersonale	  

	  Vestudstillingerne,	  her	  har	  Per	  netbank	  til	  BEK,	  og	  derfor	  kan	  han	  selv	  overføre	  til	  ringpersonalet	  eller	  
sørge	  at	  hæve,	  hvis	  personalet	  ønsker	  kontakt	  udbetaling.	  

Østudstillingerne	  inkl.	  Fyn	  og	  Bornholm,	  hvor	  Annette	  er	  udstillingsleder,	  sender	  Annette	  afregningsbilaget	  
til	  Per	  som	  enten	  overføre	  til	  ringspersonalet,	  hvis	  dette	  ønskes,	  eller	  overføre	  beløbet	  til	  Annette’s	  konto,	  
hvorefter	  hun	  selv	  hæve	  det	  beløb	  ringpersonalet	  skal	  have	  udbetalt	  jfr.	  afregningsbilaget.	  

Birgitte	  vil	  komme	  med	  et	  internt	  skriv	  om,	  arbejdsgang.	  

Ad	  2	  

Orientering	  om	  nye	  indstiftede	  årspokaler,	  v.	  Marianne	  

Tristans	  vandrepokale	  til	  årets	  guld,	  sølv	  og	  bronze	  ung	  han,	  samt	  til	  årets	  guld	  ung	  tæve,	  v.	  Pia	  Ahlen	  og	  
Knud	  H.	  Pedersen.	  Der	  tilhører	  mapper	  til	  de	  fire	  vandrepokaler.	  Vandrepokalerne	  er	  uddelt	  første	  gang	  for	  
året	  2013.	  

Udstillingsudvalget	  takker	  for	  pokalerne.	  

Ad	  3	  

Orientering	  om	  Quick	  –	  Tip	  –	  Guide	  til	  specialklubbernes	  nye	  medlemmer	  i	  udvalg	  m.v.	  

Taget	  til	  efterretning,	  og	  ved	  nye	  medlemmer	  i	  udstillingsudvalget	  eller	  relevante	  arbejdsgrupper,	  
udleveres	  denne	  til	  medlemmerne.	  Der	  foreslås	  BEK’s	  bestyrelse,	  at	  Guiden	  lægges	  på	  BEK’s	  hjemmeside	  –	  
f.eks.	  i	  forbindelse	  med	  håndbogen.	  

Ad	  4	  

Status	  på	  dommerinvitationerne	  2015,	  v.	  Birgitte	  

Alle	  dommer	  er	  på	  plads	  for	  2015.	  Så	  snart	  Birgitte	  har	  endelig	  godkendelse	  fra	  DKK	  kan	  de	  lægges	  på	  
udstillingskalenderen.	  

En	  af	  de	  nye	  dommere	  Arne	  Foss,	  Norge	  er	  slettet	  af	  listen,	  idet	  denne	  har	  meddelt,	  at	  han	  skal	  dømme	  
beagler	  i	  DKK	  i	  2015.	  

Ad	  5	  

VSS	  2015	  –	  henvendelse	  fra	  region	  Sjælland	  som	  er	  arrangør	  af	  VSS	  2015.	  Der	  er	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  at	  
schweiss	  arrangørerne	  først	  kan	  komme	  i	  skoven	  om	  fredagen,	  hvor	  der	  samtidig	  afholdes	  cert.	  udstilling!	  
Spørgsmål	  fra	  VSS	  arrangørerne	  om	  udstillingerne	  kan	  flyttes/deles!	  V.	  Marianne	  

Henvendelsen	  blev	  drøftet	  og	  det	  blev	  besluttet	  at	  melde	  tilbage	  til	  VSS	  udvalget	  2015,	  at	  vi	  desværre	  ikke	  
ser	  mulighed	  for	  at	  i	  mødekomme	  deres	  ønske.	  



Udstillingsudvalget	  har	  for	  længst	  inviteret	  og	  indgået	  aftale	  med	  dommerne	  for	  2015,	  for	  både	  fredag	  og	  
lørdag,	  herunder	  at	  hvis	  der	  er	  mange	  tilmelde	  hunde	  skal	  begge	  dommer	  dømme	  hunde	  begge	  dage.	  

Ad	  6	  

Ærespræmie	  på	  VSS,	  hvem	  skal	  de	  uddeles	  til,	  v.	  Marianne	  

Punktet	  blev	  drøftet	  med	  udgangspunkt	  i,	  at	  det	  alene	  er	  alle	  1.	  v	  af	  klasserne	  som	  får	  en	  VSS	  ærespræmie,	  
herunder	  1.	  v.	  af	  avls-‐	  og	  opdrætsklasserne	  og	  Very	  Special	  Class.	  	  

AP	  foreslog	  at	  fortsætte	  tradition	  gennem	  mange	  år,	  hvor	  alle	  med	  ærespræmier	  i	  avls-‐	  og	  
opdrætsklasserne	  på	  VSS	  udstillingen	  får	  en	  VSS	  ærepræmie,	  også	  hvis	  klasserne	  får	  ærespræmie	  men	  ikke	  
er	  blandt	  1.-‐4.	  v.	  VSS	  ærespræmien	  træder	  så	  i	  stedet	  for	  den	  ærespræmie	  (beaglekrus),	  som	  avls-‐	  og	  
opdrætsklasser	  med	  ærespræmier	  normalt	  får	  i	  BEK’regi.	  

Øvrige	  deltagere	  fandt,	  at	  det	  var	  en	  særlig	  præmiering	  af	  alle	  der	  blev	  1.	  v.	  af	  klasserne	  på	  VSS,	  og	  fandt	  
ikke	  at	  det	  relaterede	  sig	  til	  at	  en	  avls-‐	  eller	  opdrætsklasse	  kan	  få	  tildelt	  ærespræmie.	  

Der	  blev	  herefter	  fortaget	  afstemning	  om	  at	  VSS	  ærespræmie	  uddeles	  til	  følgende	  1.	  v.:	  

Baby,	  hvalpe,	  junior,	  mellem,	  åben,	  brugshund,	  champion,	  veteran.	  	  Vedtaget	  med	  5	  stemmer	  for.	  

Avls-‐	  og	  opdrætsklassen.	  Vedtaget	  med	  4	  for	  (BC,	  LW,	  PH,	  MSB)	  1	  imod	  (AP)	  ønsker	  at	  alle	  avls-‐	  og	  
opdrætsklasser	  som	  har	  fået	  tildelt	  ærespræmie	  skal	  have	  en	  VSS	  ærespræmie.	  

Very	  Special	  Class	  og	  parklasse.	  Vedtaget	  med	  4	  for	  (BC,	  LW,	  PH,	  MSB)	  1	  imod	  (AP)	  

Juniorhandling.	  0	  stemte	  for,	  5	  imod,	  at	  der	  skal	  uddeles	  VSS	  ærespræmie	  til	  juniorhandlerne.	  	  

Ad	  7	  

Deltagerpræmier	  til	  VSS	  deltagerne,	  v.	  Marianne	  

Der	  henvises	  til	  udstillingsudvalgets	  behandling	  af	  spørgsmålet	  om	  deltagerpræmier	  på	  VSS	  under	  1c.	  

Ad	  8	  

Afregning	  af	  udenlandske	  dommere	  jfr.	  FCI’s	  afregningsregler,	  v.	  Birgitte	  

FCI’s	  afregningsregler	  er	  blevet	  præciseret	  i	  forhold	  til	  fra	  hvornår	  dommerne	  skal	  have	  afregning,	  og	  med	  
hvilket	  beløb.	  Enighed	  om,	  at	  FCI’s	  præciserede	  regler	  fortsat	  følges,	  med	  undtagelse	  af	  nordiske	  dommere,	  
her	  skal	  DKK’s	  afregningsregler	  stadig	  følges.	  	  

Ad	  9	  

Status	  på	  fremtidig	  ”drift”	  af	  juniorhandling,	  v.	  Annette	  

Der	  er	  fremsendt	  forslag	  til	  kommissorium	  fra	  Mette	  Nødskov,	  som	  er	  forældrerepræsentant	  i	  
arbejdsgruppen,	  der	  skal	  drive	  den	  fremtidige	  juniorhandling.	  Udstillingsudvalget	  havde	  nogle	  tilføjelser	  til	  
det	  fremsendte.	  



Aftalt,	  at	  AP	  får	  skrevet	  dem	  ind	  i	  det	  fremsendte,	  og	  sender	  det	  til	  udstillingsudvalget	  orientering,	  
hvorefter	  det	  sendes	  til	  både	  BEK’s	  bestyrelse	  til	  endelig	  godkendelse	  samt	  til	  Mette	  Nødskov.	  
Udstillingsudvalget	  forventer	  ikke,	  at	  BEK’s	  bestyrelse	  har	  indvendinger,	  idet	  de	  ikke	  have	  kommentarer	  til	  
det	  første	  oplæg	  fra	  Mette	  Nødskov.	  

Ad	  10	  

Dommere	  til	  udstillingsåret	  2016,	  v.	  Marianne	  

Drøftelse	  af	  indkaldelse	  af	  dommerønsker	  til	  2016.	  	  

Det	  blev	  besluttet,	  at	  når	  der	  annonceres	  efter	  dommerønsker	  skrives	  samtidig,	  at	  den	  ønskede	  dommer	  
ikke	  må	  have	  dømt	  i	  Danmark	  i	  2014	  eller	  senere.	  Endvidere	  blev	  det	  besluttet	  at	  afprøve	  med	  maks.	  6	  stk.	  
dommerønsker	  pr.	  medlem.	  Dommerønskerne	  må	  gerne	  være	  en	  blanding	  af	  nye	  dommere,	  der	  aldrig	  har	  
dømt	  i	  Danmark	  og	  nogle	  der	  tidligere	  har	  dømt	  her.	  

Ad	  11	  

Tidsfrist	  for	  afregning	  af	  ringpersonale,	  v.	  Lea	  

Der	  har	  været	  nogle	  hændelser,	  hvor	  ringpersonalet	  skulle	  have	  deres	  honorar	  og	  kørepenge	  overført	  til	  
deres	  bankkonto,	  hvilket	  ikke	  er	  sket.	  Afregningsbilaget	  var	  betids	  nok	  sendt	  til	  BEK’s	  kasserer,	  men	  det	  har	  
været	  nødvendigt	  at	  rykke	  nogle	  gange.	  Ringpersonalet,	  har	  givet	  udtryk	  for,	  at	  de	  overvejede	  om	  de	  stadig	  
vil	  hjælpe	  til	  på	  klubbens	  udstillinger,	  hvis	  de	  ikke	  fik	  deres	  tilgodehavende	  indenfor	  rimelig	  tid.	  Det	  har	  
måske	  også	  været	  medvirkende	  til	  at	  der	  nu	  ønskes	  kontant	  afregning	  på	  udstillingsdagen.	  

Udstillingsudvalget	  finder	  det	  beklageligt,	  at	  vores	  ringpersonale	  har	  været	  nød	  til	  at	  rykke	  for	  deres	  
honorarer	  og	  der	  er	  taget	  hånd	  om,	  hvordan	  dette	  imødegås	  fremover.	  

Ad	  12	  

Tidsfrist	  for	  færdigmelding	  af	  udstillingerne,	  v.	  Marianne	  

I.h.t.	  DKK’s	  frister	  for	  færdigmelding	  (elektronisk	  i	  Hundeweb.dk)	  af	  udstillingerne	  er	  denne	  30	  dage	  fra	  
udstillingen	  er	  afholdt.	  Kassereren	  i	  BEK	  har	  meddelt,	  at	  hun	  fremover	  gerne	  ser,	  at	  det	  er	  færdigmeldingen	  
sker	  14	  dage	  efter	  udstillingen.	  Dels	  for	  at	  undgå	  evt.	  ekstrabetalinger	  og	  dernæst	  vil	  det	  være	  nemmere	  for	  
kassereren,	  at	  få	  den	  enkelte	  udstilling	  afsluttet.	  Selvom	  udstillingen	  er	  færdigmeldt	  elektronisk	  udsender	  
DKK	  ikke	  en	  faktura	  før	  end	  de	  har	  modtager	  kritikker	  og	  præmielister.	  

Det	  er	  udstillingslederne,	  der	  har	  ansvaret	  for	  færdigmeldingen	  (via	  Hundeweb.dk)	  af	  udstillingerne.	  	  
Udstillingslederne	  vil	  bestræbe	  sig	  på	  at	  færdigmelde	  dem	  så	  hurtigt	  som	  muligt,	  men	  kan	  ikke	  love	  at	  det	  
kan	  lade	  sig	  gøre	  indenfor	  14	  dage,	  idet	  begge	  også	  har	  andet	  arbejde	  ved	  siden	  af	  være	  udstillingsleder.	  

Ad	  13	  

Januarfest	  2015	  –	  iflg.	  turnusordningen	  er	  det	  Sydjylland.	  Hvordan	  sikres	  pladskrav/mål	  i	  hallen	  er	  i	  orden,	  
sådan	  at	  udfordringerne	  fra	  2014	  undgås,	  v.	  Marianne	  



Udvalget	  drøftede	  punktet,	  og	  foreslår	  at	  BEk’s	  bestyrelsen	  tager	  hånd	  om,	  at	  der	  bliver,	  udarbejder	  et	  
notat	  til	  arrangører	  af	  kommende	  januarfester	  med	  minimum	  mål	  til	  halpladsen,	  sådan	  at	  arrangørerne	  på	  
forhånd	  ved,	  hvor	  meget	  plads	  lydighedsudvalget	  skal	  bruge	  til	  deres	  baner,	  og	  udstillingsudvalget	  skal	  
bruge	  til	  deres	  ring	  samt	  areal	  omkring	  baner	  og	  ring.	  	  

Udstillingsringen	  skal	  som	  minimum	  være	  15	  m	  x	  15	  m	  –	  hertil	  udenomsplads	  til	  hunde/hundebure,	  
mennesker,	  borde	  og	  stole	  m.v.	  

Ad	  14	  

Regnskab	  2013	  	  

Taget	  til	  efterretning,	  dog	  med	  kommentar	  om,	  at	  BEK’s	  udstillingsudvalg	  i	  2013	  fik	  et	  sponsorat	  på	  500	  kr.	  
til	  rosetter	  fra	  Anny	  Hansen.	  Det	  kan	  ikke	  læses	  i	  regnskabet	  for	  2013.	  	  	  

Ad	  15	  

Budget	  2014	  

Udgik	  –	  Marianne	  rundsender	  til	  kommentering.	  	  

Ad	  16	  

Hjemmesiden	  og	  opdatering,	  v.	  Birgitte	  

Der	  er	  opdateringer,	  der	  trænger	  sig	  særligt	  på,	  og	  som	  drejer	  sig	  om	  takster,	  herunder	  blanketterne.	  Dette	  
vil	  Birgitte	  sørge	  for	  at	  få	  ajourført.	  	  

Vi	  har	  tidligere	  talt	  om	  at	  selve	  teksten	  for	  udstillingsudvalget	  er	  lidt	  tung	  og	  trænger	  til	  en	  gennemgang.	  
Dette	  skal	  være	  et	  punkt	  på	  næste	  møde	  i	  udvalget.	  

Ad	  17	  

Diverse	  ”hængere”	  

Udgår,	  da	  den	  relaterer	  sig	  til	  punkt	  16.	  

Ad	  18	  

Evt.	  

Rosetsponsor,	  v.	  Annette	  

Anni	  Hansen	  har	  igen	  i	  2014	  givet	  en	  sponsorat	  på	  500	  kr.	  	  Udstillingsudvalget	  takker	  for	  sponsoratet	  både	  
for	  2013	  og	  2014.	  Udvalget	  er	  enigt	  om,	  at	  der	  skal	  være	  særlige	  rosetter	  til	  BIR/BIM	  VSS,	  hvor	  det	  er	  
tydeligt	  hvem	  de	  har	  sponsoreret	  disse.	  

Rosetter	  til	  avl/opdræt,	  v.	  Annette	  



I	  dag	  får	  opdrættere	  i	  til	  opdræts/-‐og	  avlsklasserne	  1	  stor	  roset,	  både	  1.,	  2.,	  3.	  og	  4.	  vinder.	  Annette	  
foreslår,	  at	  de	  deltagere	  som	  stiller	  deres	  hunde	  til	  rådighed	  i	  disse	  klasser	  får	  en	  lille	  roset,	  som	  ”tak	  for	  
hjælpen”.	  Denne	  positive	  erkendtlighed	  benyttes	  f.eks.	  også	  i	  vores	  naboland	  Sverige.	  	  

Udvalget	  er	  enigt	  om,	  at	  indføre	  denne	  positive	  erkendtlighed	  i	  form	  af	  en	  lille	  roset,	  som	  ”tak	  for	  hjælpen”	  
til	  dem,	  der	  stiller	  deres	  hund	  til	  rådighed	  i	  disse	  klasser.	  	  

Udstillingstitler,	  v.	  Annette	  

Vi	  drøftede	  de	  titler	  der	  er	  i	  DK	  ses	  i	  forhold	  til	  andre	  landes	  titler.	  	  Aftalt	  at	  vi	  tager	  punktet	  på	  til	  næste	  
møde,	  og	  i	  mellemtiden	  gør	  vi	  undersøger	  vi	  andre	  lande	  samt	  overvejer	  muligheder.	  

Ad	  19	  

Næste	  møde.	  

Aftalt,	  at	  der	  indkaldes	  til	  nyt	  møde	  i	  udstillingsudvalget,	  inden	  sommerferien.	  Marianne	  sender	  forslag,	  når	  
resultatet	  at	  valg	  til	  udstillingsudvalget	  kendes.	  


