Møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg søndag den 28.1.2018 i Ålborg lufthavn
Deltagere:
Lotte B. Jensen (LL), Birgitte C. Søndergaard (BS), Jeanette Balkan (JB) Per Hergott Petersen (PHP), Annette
Pedersen(AP), Ole Sørensen (OS) bestyrelsens repræsentant, Marianne S. Bach (MSB)
Afbud: Jeanette Balkan og Ole Sørensen
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Nyt fra bestyrelsen, v. OS
Udstillingskalender 2019 forslag udsendt, v. MB
Valg af dommere ud fra indkomne ønsker fra medlemmerne. Oversigt er udsendt, v. PHP
Økonomi, v. JB
Status for 2017
Overslag for 2018
Forslag om fast beløb som dommeren kan spise middag om aftenen for inkl. drikkevare. v. JB
DKK har afskaffet salg af kataloger i papirform og i stedet indført kataloger, som er tilgængelige i
elektronisk form. Forslag, at Beagle Klubben følger DKK sådan, at der ikke længere kan købes
kataloger på BEK udstillingerne, v. MSB
Forslag fra bestyrelsen om at genindføre deltagerkupon værdi 25 kr. og cert.fade ved tildeling af
certifikat til brug for opnåelse af DKCH
Forslag fra medlem Anna Sofie Gothen om indførelse af neutrale rosetter med BEK logo i respektive
vinderfarver. Vinderne kan så købe dem efterfølgende for 25kr./deltagerkupon. Herefter vil der kun
skulle gives roset til CAC = BIR/BIM.
Nye titler i DKK, dansk junior champion og dansk veteran champion. Certerne til disse to nye titler
kan gives på nøjagtig sammen vis, som certifikaterne til opnåelse af DKCH. Skal der indføres
”certfade” når der tildeles certer til brug for DKJCH og DKVCH? v. MSB
Ved januarfesten hædres årets nye DKCH ligesom årets nye klubchampion (KLBCH, KLBJCH og
KLBVCH). Skal med de nye titler i DKK nemlig DKJCH og DKVCH fremover også hædret ved årsfesten
med en roset? v. MSB
Forslag til ny titel i klubregi, nemlig Very Special Winner XXXX (årstal) v. JB
Hitlisteregler v. MSB
Barn og hund evaluering v. MSB
Hjemmesiden – udstillingsområdet:
a. Siden med takster udgår og der henvises til DKK’s hjemmeside med takster, dog skal der
skrives, hvis BEK har specialtakster f.eks. parklasse.
b. Mulighed for at tilmelde sig manuelt via blanket til klubudstillinger udgår, og blanketten skal
ikke længere opdateres.
c. Introduktion til udstilling gennemskrives
d. Der laves en ny mappe i venstre side, med teksten championater. Her beskrives de 3
klubchampionater vi har i klubregi og vedr. DKK championat henvises til DKK’s hjemmeside
Der beskrives også hvordan du skal forholde dig når din hund har opnået en klubtitel og hvem
du skal kontakte for at få udstedt diplom
e. Under championkavalkaden mangler der stadig oversigt over klub junior og veteran champion
med årstal, og nu er der yderlige to nye champion titler med årstal, som vil mangle. Manglerne
vedr. klubchampion er anført adskillige gange til det til en hver tid siddende webteam, men det
er stadig ikke effektueret ej heller kommet en tilbagemelding på henvendelsen.
Evt.
Næste møde

Referat af mødet 28.1.2018
Ad 1

Punktet udgår da bestyrelsens repræsentant havde meldt afbud.

Ad 2.

I 2019 er der i klub regi fastlagt følgende udstillinger:
Bek øst 19.1. (jfr. fastlagt turnusordning mellem landsdelene)
Bek øst 20.1. (do. ovenstående)
Bek øst 9.3
Bek øst 10.3.
Bek Fyn 6.4
Bek Fyn 7.4
Bek Nordsjælland VSS ugen i juli (jfr. fastlagt turnusordning mellem landsdelene)
Bek Nordsjælland VSS ugen i juli (do. ovenstående)
Forventet Nat. Udstilling i Varde weekenden 3. og 4.8. Bek vest, udstilling modsat dag af Nat.
udstilling også i Varde.
Bek øst 22.9
Bek vest 12.10 (gerne tilbage til Års hallen hvor andre racer udstiller samme dato)
Bek vest 13.10. (do ovenstående)
Bek vest 24.11 (jfr. Fastlagt turnusordning mellem landsdelene)
Beagle Klubbens bestyrelsen har for et par år siden truffet beslutning om, at de to
udstillinger i VSS ugen skal afholdes først i VSS ugen, om søndagen og mandagen.
Udstillingsudvalget indstiller til bestyrelsen til at de genvurderer denne beslutning således at
udstillingerne i VSS ugen lægges i en weekend lørdag og søndag fra og med 2019.
Begrundelsen for indstillingen er, at grundlæggende er udstillingerne for alle klubbens
medlemmer, der udstiller deres hunde og ikke kun for dem, der deltager på selve VSS
campen.
Derudover er juli en stor feriemåned, hvilket betyder at dommerne også kan have ferie eller
har job, hvor det i en ferieperiode er meget svært at få fri på hverdage og i særdeleshed om
mandagen. Og til sidst er det svært at få ringpersonale i en feriemåned, og når en af
udstillingerne så yderligere lægges på en hverdag er det endnu sværere.
Udstillingsudvalget afventer Bestyrelsen behandling af indstillingen før der sættes dato for
udstillingerne i VSS ugen. 2019

Ad 3

Oversigten over dommer for 2019 er ikke i prioriteret rækkefølge hvilket skyldes, at det er
nødvendigt for den som invitere dommerne at have flere datoer at kunne foreslå, idet
dommernes kalender ofte er godt booket selvom det er til 2019 udstillingerne der inviteres
til.

Nye (min 1 ny dommer på henholdsvis jan. udstillingerne, VSS og juleudstilling)

Michael Allerup Nielsen, DK
Ann Philips, GB
Pat Huey, Irland
Vierra Staviarska, Slovakiet
Lynda Harvard, GB

Nye reserver
Ursula Steinbeisser, D
Kristen Theobald, GB
Barbora Budkova, CZ

Dommere der tidligere har dømt i DK
Elly Vervoort, NL
John Finnich Pedersen, DK
Anna Krejzkova, CZ
Gisa Schicker, D
Lisbeth Ramsing, DK
Andreas Derscheid, D
Nigel Blackstock, GB
Jill Peak, GB

Reserver til “dommere der tidligere har dømt I DK”
Horst Kliebenstein, D
Serena Parker, GB
Hassi Assenmacher-Feyel, D
Jeanelle Robbins, GB
Ann Toft, GB

Ønsker sendt til DKK (sendes 29.1.2018)
Sigrid Jarmer, Østrig - ikke tidl. Dømt beagler i DK
Peter Dvorak, Tjek – ikke tidl. Dømt beagler i DK
Aldoon Hlebarov, Bulgarien – ikke tidl. Dømt beagle I DK
Joyce O’Conner, Irland
Colette Muldoon, Irland

Ad 4

Økonomien drøftes.
2017
Udviklingen i antal tilmeldte hunde
I 2016 var der i alt tilmeldt 761 hunde på årets udstillinger jfr. Regnskabet for 2016
I 2017 var der i alt tilmeldt 708 hunde på årets udstillinger jfr. Status på regnskabet for 2017
dateret 18.1.2018
Der er fortsat et fald i antallet af udstillede hunde fra 2016 til 2017 og dermed også i
indtægterne, hvorimod udgifter ikke ændre sig p.g.a. antallet at færre udstillede hunde.
Udstillingsudvalget har gennemgået det foreløbige status på regnskabet for 2017 og det viser
med forbehold et overskud på ca. 25.330. I dette overskud er der ikke fratrukket de 10%
som bestyrelsen har besluttet at udstillingsudvalget skal erlægge af indtægterne af det
samlede indtægter fra anmeldelsesgebyrer som er på 242.355 kr. D.v.s. 10% af dette beløb
udgør 24.235 kr. som skal fratrækkes i de 25.330 kr. Således vil det reelle overskud efter
afholdelse af de 10% ”kun” være i størrelsesorden ca. 1.095 kr.
2018
Udstillingsudvalget har lagt det foreløbige status for resultater for 2017 til grund for et
skønnet budget for 2018 med justeringer af anmeldelsesgebyrer, halleje samt et ekstra
møde i udvalget (der var kun 1 i 2017). Når det endelige regnskab foreligger, kan der laves et
mere præcist budget end det er muligt på der foreliggende.
Det vil sige at der ikke er indregnet deltagerkuponer og certfade.
Besparelse pokaler
Udstillingsudvalget drøftede yderligere muligheder for besparelser. Her er der en stor
udgiftspost til gravering af pokaler 12.000 kr. årligt for de pokaler som ikke allerede er med
mappe.
Udstillingsudvalget besluttede, at fra og med 2018 betaler klubben ikke længere for
gravering af pokaler men i stedet overgår til mappen. Indstifterne tilskrives om denne
beslutning, og om at hvis de ønsker at pokalen fortsat skal være aktiv, skal de sende en
mappe tilhørende pokalen til den pokalansvarlige. Hvis stifteren ikke længere lever, sørger
den pokalansvarlige for indkøb af mappe betalt af udstillingsbudgettet. Da der vil være en
rest ikke graverede pokaler for 2017 vil disse blive graveret for sidste gang når de kommer
hjem. Derfor vil hele besparelse på de 12.000 kr ikke slå igennem før i 2019. Forventet
besparelse i 2018 8.000 kr.
Besparelse deltagerpræmie VSS (til bestyrelsens behandling/beslutning)
Derudover er der en stor post til deltager/ærespræmier VSS 2017 på 12.720 kr.
Udstillingsudvalget har ingen kompetence på dette område, men kan påpege, at det er et
stort beløb. Selve ærespræmierne har udstillingsudvalget allerede skåret ned på, sådan at
det kun er 1. v. af de officielle klasser, der får ærespræmie. Det er derfor alene optil Beagle
Klubbens bestyrelsen at vurdere om /kriterier for at få deltagerpræmie skal revideres,
herunder om beløbet til deltagerpræmie skal nedsætte.
Overskud 2018 med p.t alle mulige forbehold

Ud fra den foreløbige status for regnskabet 2017 med korrektioner i forhold til 2018 forhold,
indførelse af stop for graveringer på pokaler fra og med 2018, afholdelse af 10% af de
forventede indtægter ved anmeldelsesgebyrer for 2018 ca. 249.868 kr. = 24.986 kr., så vil det
reelle overskud være i størrelsesorden ca. 12.241 kr. Tallet er med alle mulige forbehold.
Deltagerkuponer og certfade
Af overskud 2018 i størrelsesorden 12.000 kr. kan der ikke afholdes udgifter til
deltagerkuponer (2016 tal 13.000 kr.) og cert.fade (2016 tal 6.000)
Behov for nye bærbare pc’er
Yderligere står udstillingsudvalget i den situation, at de tablets der benyttes til udstillingerne
volder store problemer. I sær den i vest har ofte nedbrud midt under udstillingerne, hvilket
er uheldigt og giver problemer. Tablet i øst er p.t. ikke så udfordret af nedbrud, men
udfordringen forventes at opstå. Derfor skal der søges om økonomiske midler til indkøb af 2
nye bærbare pc, med ekstra power bank. Skønnes udgift 20.000 kr.
Indstilling til bestyrelsen i forhold til økonomi
At udstillingsudvalget fritages for af skulle betale 10% til fælleskassen i 2018. så snart der
foreligger et mere retvisende regnskab for 2017 sendes dette til udstillingsudvalget, som
herefter udarbejdet et mere retvisende budget for 2018 og i dette indgår at der ikke skal
betales 10% til fælleskassen, muligheden for at genindføre deltagerkuponer og certfade samt
indkøb af nye bærbare pc’er og power banks.
Udstillingsudvalget opfordrer bestyrelsen til at se nærmer på det fastsatte beløb til
deltagerpræmie på VSS og kriterier for at få den udleveret.
Ad 5

Punktet blev drøftet. Der ses ikke for tiden at være behov for at sætte yderligere
restriktioner for de inviterede dommeres køb af mad og drikke på klubbens regning.
Dommerne ses generelt at være ansvarlige og er opmærksomme på, at vi som klub har
begrænsede økonomiske midler. Birgitte følgere udviklingen tæt, og hvis der skulle vise sig
behov for tiltag tages punktet op på ny i udvalget.

Ad 6

Beagle Klubben følger DKK hvilket betyder, at der fra og med klubudstillingerne i april 2018
ikke er muligt at købe papirkatalog. Udstillerne henvises til at benytte det elektroniske
katalog under Hundeweb. Udstillingsleder sørger for at udskrive en deltageroversigt over
hunde i tre eksemplarer til dommerbordet. Hidtil har de fået tre stk. kataloger.

Ad 7

Udstillingsudvalget drøftede bestyrelsens opfordring til at genindføre deltagerkuponer og
certfade. Der skal ikke herske tvivl om, at udstillingsudvalget gerne vil genindføre begge dele,
og at det var en nødvendigt økonomisk opbremsning ellers ville udvalget være kommet ud
med et stort underskud i 2017. Der henvises til punkt 4 vedr. genindførelse.

Ad 8

Punktet blev drøftet og det blev besluttet, at dette ikke indføres.

Ad 9

Udstillingsudvalget besluttede, at der bestilles certifikatkort til de nye titler i DKK – junior og
veteranchampion og de uddeles på klubbens udstillinger, når kriterierne opfyldes. Der
uddeles ikke ”certfade”, rosetter eller lignende ved tildeling af junior og veterancerter.

Ad 10

Punktet drøftet og udstillingsudvalget besluttede, at de nye DKJCH og DHVCH ikke hædres på
den årlige januarfest, og der uddeles ikke rosetter. Nye internationale champion hædres

heller ikke. Da et dansk championat stadig er noget særligt, er det alene året nye danske
champion som hædres med en roset ved januarfesten.
Ad 11

Forslag om indførelse af ny klubtitel Very Special Winner xxx årstal blev drøftet, og det blev
besluttet ikke at indføre den foreslåede titel.

Ad 12

Hitlistereglerne og fortolkning/tydeliggørelse af disse blev drøftet. Denne drøftelse sammen
med bestyrelsens tolkning af hitlistereglen for opdrætsklasser guld, sølv og bronze meddelt
udstillingsudvalget den 11.12.2017 munder ud i, at udstillingsudvalget mener, at der er brug
for en dialog med bestyrelsen om deres tolkning, idet denne tolkning ikke er i
overensstemmelse med den oprindelige mening bag de skrevne kriterier og som hitlisten i
øvrigt (it-mæssigt) er bygget op om. LL udarbejder forslag til bestyrelsen som sendes rundt
til udstillingsudvalget inden det sendes til bestyrelsen.

ad 13

Barn og hund aktiviteten blev drøftet. Der afvikles p.t. barn og hund på 5 af årets udstillinger.
Begge januarudstillinger, VSS udstillingerne og juleudstillingen. Det er stadig yderst
begrænset med deltagere til barn og hund aktiviteten. Der vurderes ikke p.t. at være
grundlag for at gå tilbage til reel juniorhandling. Udvalget besluttede at barn og hund
forsætter som hidtil, og punktet tages op på ny om 1 år.

Ad 14

Hjemmesiden/udstillingsdelen trænger til en gennemgribende revidering og opdatering af
oplysningerne, blandt andet indenfor de punkter der er listet og som ikke er udtømmende.
Udstillingsudvalgets medlemmer er indstillet på at udføre den store opgave, som det er at
foretage den gennemgribende revidering og opdatering af oplysningerne.
Inden arbejdet igangsættes, har udstillingsudvalget brug for bestyrelsens garanti for, at når
det nye tekster m.v. er klar til at blive lagt på hjemmesiden så bliver det også effektueret og
ikke lagt i en ”syltekrukke”. Udstillingsudvalget ønsker at få en tidsfrist for hvor lang tid det
vil tage at få langt de nye tekstere/opdateringer på nettet fra udstillingsudvalget har sendt
materialet til bestyrelsens repræsentant.
Udstillingsudvalget ønsker nemlig ikke at lave spildt arbejde, fordi det strander på, at der
ikke er personer, der it-mæssigt er i stand til at foretage ændringerne/opdateringerne.

Ad 15

Eventuelt:
Post
Al post f.eks. fra DKK m.m. sendes altid til formanden for udstillingsudvalget, om sørger
sender det videre til udvalget medlemmer.
Årsagen er at der gennem et stykke tid har været en tildens til at sende post direkte til f.eks.
udstillingslederne og senere så formand, som så sender det til hele udvalget, så flere får
samme post flere gange, det er ikke hensigtsmæssigt.

Afregning af dommere og ringpersonale
I takt med at flere og flere banker bliver kontaktløse, giver det udfordringer i forhold til at
hæve valuta til udenlandske dommere, men også tung arbejdsgang at hæve penge til både
dommere og ringpersonalet. Udstillingsudvalget har undersøgt hvordan DKK administreret

dette område og har fået oplyst, at udbetaling til både dommere og ringpersonale via
bankoverførelse, altså ingen kontantudbetaling.
Udstillingsudvalget har derfor besluttet at fra og med udstillingerne i april 2018 sker al
afregning med dommer og ringpersonale via bankoverførelse. Birgitte giver besked til
Jeanette om bankoverførelserne.
Registrering af certer
Ønske fra medlem Connie Stisen, at klubcerter, (klub, junior og veterancerter) samt de nye
DKK-junior og veterancerter registreres på samme måde, som certerne til DKCH i dag
registreret på klubbens resultat/hitliste og ligeledes at certerne opsummeres sådan, at man
til enhver tid kan læse hvor mange certer en hund har.
Efter det udstillingsudvalg er bekendt med, vil det kræve en større ændring i it-systemet og
den bagved liggende programmering.
Udstillerne er derfor fortsat ansvarlig for selv at holde styr på deres hund/hundes opnåede
certer.
Ad 16

Næste møde blev ikke aftalt.

Referat Marianne S. Bach

