
Referat fra møde i udstillingsudvalget d. 29.05.2021 kl. 10.00 
 

Mødested: Karlslunde Hallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde 

 

Deltagere: Toke Larsen(TL), Lise-Lotte Teilmand(LT), Annette Pedersen(AP), Marianne S. 

Bach(MB), Lisbeth Roed(LR), Bestyrelsens repræsentant Ole Sørensen (OS) 

 

Afbud: Per Hergott Petersen(PH) 

Referent: Lisbeth Roed 

 

 

1. Konstituering af nyt udstillingsudvalg: 

Formand: Toke Larsen 

Næstformand: Marianne Steinmann Bach 

Udstillingsleder Vest: Per Hergott Petersen 

Udstillingsleder Øst: Annette Pedersen 

Dommerkontakt: Lisbeth Roed 

 

Endvidere tales om sekretærfunktion, som indtil videre ligger hos LR.  

 

2. Fordeling af opgaver ud fra opgaveoversigt:  

Vedhæftet opgaveoversigt pr 15.05.21 med flere detaljer til de enkelte opgavepunkter, de 

følgende bogstaver refererer til punkterne i oversigten. 

 

A: Udstillingstilmelding, PM, klubsystem, mv.: LT 

B: Dommerkontakt: LR 

C: Dommerønsker: LT  

D: Udstillingskalender: MB  

E: Hjemmeside og Facebook: Opgaven deles mellem TL og LT, således at alle medier holdes 

opdateret og vores arrangementer promoveres. Opmærksomhed på brug af billeder fra 

udstilling i forhold til GDPR, primært billeder af vinderhunde med færrest mulige mennesker 

på. Derudover gives MB adgang til klubbens Facebook side. 

F: Intern opfølgning budget/forbrug: TL 

G: Udstillingsleder Vest: PH, med hjælp fra øvrige "vest-medlemmer" ved behov. 

H: Udstillingsleder Øst: AP 

I: Udstillingsområder, ringpersonale mm:  MB, evt. suppleant LR. 

J: Indkøb krus: AP 

K: Indkøb rosetter: AP 

L: Indkøb div gaver: MB 

M: Administration pokaler mm: MB 

N: Hitliste-opdatering og diplomer: Peter Tøttrup 

 

3. Nyt fra bestyrelsen ved OS: 

Bestyrelsen har hensat 10.000 kr. til en ekstraordinær udstillingsaktivitet det kommende år 

(f.eks. en oversøisk dommer, eller andet som ikke kan rummes indenfor det normale budget 

og som kan gavne vores udstillinger). 

OS er fortsat bestyrelsens repræsentant i udstillingsudvalget efter seneste generalforsamling 

og konstituering. 

Den gamle hjemmeside bibeholdes og opdateres nu af TL og Alexander Vellage-Thiesen. 

Planen er at flere skal have adgang til at opdatere, så siden bliver mere levende og tidstro. 



 

4. Nye udstillingstelte ved MB: 

Der indkøbes 2 nye telte til brug ved udstillinger som dommertelt. 1 til Øst og 1 til Vest.  

Udstillingslederne bestiller hver især. Udgiften kan evt . periodiseres over flere år hvis det 

bliver nødvendigt. 

 

5. Ønske om adgang til regnskaber, ved MB: 

Udstillingsudvalget bad på mødet 29.2.2020 om fremover at få tilsendt regnskaber for 

udstillingsområdet inden det sendes til revisorerne således, at udstillingsudvalget kan reagere 

hvis der skulle være forkerte posteringer eller andre særlige forhold. Det var fast procedure 

under tidligere bestyrelser. Desværre er dette ønske ikke blevet efterkommet for 2020. 

 

OS fortæller at det er en forglemmelse, og at det vil blive rettet op fremadrettet . 

 

6. Økonomi og budget ved LT: 

Budgetforslag er tilsendt på forhånd, og dette gennemgås. 

 

TL nævner, at udgiften til internetabonnement bør revurderes da vores 2 data-abonnementer 

til brug ved udstilling med fordel kan ændres til et enkelt abonnement med 2 simkort, da dette 

er noget billigere. TL arbejder videre med dette. 

 

Der snakkes om kravet med 10% tilbagebetaling fra udstillingsudvalg til klubben fra aktiviteter 

med indtægt. 

De 10 % er ifølge OS et pejlemærke, men ikke et faslåst krav. Ved dialog mellem bestyrelse 

og udvalg kan der aftales ændringer, hvis det findes relevant og givende for 

aktiviteter/klubben. 

 

7. Fast rådighedsbeløb i budgettet ved MB: 

MB har et ønske om et frirum i budgettet til ekstraordinære tiltag. 

 

LR spørger hvad forskellen på dette og de 10.000kr nævnt under pkt . 6 er? 

 

OS gør opmærksom på, at det altid også er muligt at søge VSS-fonden om tilskud til ekstra 

aktiviteter. 

 

TL siger det måske også handler om budgetlægningen og om dette måske kan gøres 

anderledes, så frirummet er mere tydeligt. 

 

8. Pandemien og rejserestriktionerne ved MB 

Hvad gør vi med vores udstillinger resten af året – rettidigt? 

Det er ønskeligt at få dommerændringer meldt ud i god tid inden første tilmeldingsfrist. Det vil 

give tryghed for både udstillere, dommere og klubben at kunne planlægge i god tid.  

Derfor aftales, at kommende dommere kontaktes og spørges, hvorvidt de kan, vil og må rejse 

en uge før første tilmeldingsfrist. Hvis dette ikke er muligt, så tilrettes udstillingsplanen og der 

findes erstatningsdommer. Den aflyste dommer tilbydes invitation til en senere udstilling.  

Der vil stadig kunne forekomme akutte ændringer i sidste øjeblik, og de håndteres som hidtil. 

 

Næste udstilling er VSS med tre udenlandske dommere, som skal kontaktes snarest. Der skal 

være afklaring om deres fremmøde senest 6. juni. 

Der laves en liste over mulige danske erstatningsdommere ud fra følgende kriterier: (MB) 

 Hvornår har de sidst dømt beagler? 



 Bopæl i forhold til udstillingslokation 

 Har dommeren tidligere dømt ved VSS? 

 

9. Forslag til udstillingskalender 2022 ved MB: 

Forslag er udsendt inden mødet. 

 

Skal januar-udstillingen være en eller to udstillinger? Udstillingsudvalget synes generelt, at 

festligheder omkring fejringen af årets hunde og det sociale liv i klubben led under afviklingen i 

2020. Hvis bestyrelsen ønsker en fest, så vil udvalget kigge på muligheden for udstilling både 

lørdag og søndag. Indtil videre fastholdes dog kun udstilling lørdag. 

 

Forslag om at afholde to udstillinger samme dag, en formiddag og en eftermiddag. Dette er 

muligt med de lave tilmeldingstal og vil holde udgifterne nede i forhold til bl.a. halleje. 

 

TL har kigget på muligheder for at holde en fælles dobbelt udstilling med bassetklubben, som 

også ville kunne indeholde BIS-konkurrencer til sidst. Udover at man kan lære nye mennesker 

at kende, så giver det også en betydelig økonomisk gevinst for klubben, i forhold til en alm. 

udstilling. Tanken er, at invitere Basset Klubben til et samarbejde, hvor man hvert år skiftes til 

at stå for det praktiske arbejde. Første år vil vi foreslå at det er Beagle Klubben som afholder 

udstillingen, og året efter står Basset Klubben for afholdelsen. Med 2 udstillinger på én dag vil 

der være dobbelt op med indtægter. Og da der er 2 klubber til at deles om dommere og hal, 

bliver omkostningerne næsten halveret. Det vurderes, at det vil kunne give omkring 20.000 kr. 

i overskud som skal fordeles imellem de 2 klubber. Det foreslås at indtægter og udgifter 

fordeles i forhold til antal tilmeldinger pr. race/klub. 

 

Det besluttes, at vi vil invitere Basset Klubben til fælles udstilling i forbindelse med Ballerup 

weekenden i september 2022. TL tager kontakt. 

 

MB foreslår, at der også afprøves to udstillinger samme dag i marts 2022 i Beagle Klub regi, og 

det vedtages. 

 

I april afholdes en udstilling. VSS 2022 bliver nok omkring Næstved. Der mangler afklaring 

omkring DKK-udstilling i oktober i Års. 

 

LR spørger til fordelingen af udstillinger øst/vest for Storebælt, men det ser ud til at være 

nogenlunde lige fordelt. 

 

10. Dommere til 2022 ved LT: 

LT har udsendt lister med indkomne dommerønsker på forhånd med flere forskellige 

sorteringsmuligheder. 

 

Udvalget opdelte dommerønskerne efter nogle af udvalget valgte kriterier. 

 

Nye dommere (ikke prioriteret): 

 Mette Aunsbjerg, DK 

 Sandra Rechtacek, Tyskland (Emne til VSS) 

 Gabriela Csigai, Ungarn 

 Oversøisk dommer, endnu ikke valgt 

 

Nye dommere (Reserver, ikke prioriteret) 

 Helena Tomkahazy-Hajek, Østrig 

 Wieslawa Misterka-Kluska, Polen 

 Heinrich Quast, Tyskland 



 Ursula Steinbeisser, Tyskland 

 Janne Sandbakken, Norge 

 

Endvidere ønskes at invitere en oversøisk dommer til VSS 2022 og dermed gøre brug af de af 

bestyrelsen hensatte midler. Da der manglede forslag til denne og udvalget ikke umiddelbart 

kan finde et egnet navn, aftaltes det, at alle går i tænkeboks og indsender forslag via mail til 

LT i den kommende uge, dvs. senest 5. juni. 

 

Der skal udover de allerede nævnte 4 dommere, bruges yderligere 7 dommere, hvoraf 2 skal 

kunne dømme basset også (jvnf pkt. 9). Her peges på følgende bruttoliste (Ikke prioriteret): 

 Hans van den Berg, Holland (blev aflyst i 2020 pga covid, emne til Basset arrangement) 

 Claudia Pelzmann-Kraus, Østrig 

 Thomas Warneke, Tyskland (Emne til VSS) 

 Laszlo Erdos, H (Emne til Basset arrangement) 

 Jen Davies, UK 

 David Craig, UK 

 Silvia Martegani, Schweiz 

 

Reserver (ikke prioriteret): 

 Rudi Hübenthal, Norge 

 Jette V Ramvad, DK 

 Arne Foss, Norge 

 

OBS: Hvis der sker aflysninger i 2021, rykkes disse dommere frem på listen til 2022 hvis 

muligt. 

 

11. Arbejdsgruppe til VSS-udstillingerne, ved TL: 

Hvordan holder vi liv i det som tidligere var en af de største beagle-udstillinger i Europa? 

Hvordan kan vi gøre VSS-showet mere festligt og attraktivt for både danske og udenlandske 

udstillere? 

Er der nye ideer, eller er der gamle tiltag som vi skal have støvet af og taget frem? Hvad gør 

andre klubber ved deres "special show"? 

Send gerne ideer til TL som samler sammen, og laver et oplæg. 

 

12. Eventuelt: 

Udover de på dagsordenen fremsatte punkter, diskuteredes disse emner: 

 

 Hjemmesiden mangler konkrete kriterier for opnåelse af klubchampionat. Det må kunne 

gøres nemmere og mere tydeligt for medlemmer at finde og forstå dette. 

 Hvordan kan nye hvalpekøbere bydes bedre velkommen i klubben og gøres mere 

interesserede i at deltage i udstillinger? Det aftales at nye hvalpekøbere skal tilbydes en 

enkelt gratis udstilling i baby- eller hvalpeklassen efter eget valg. Dette vil være en 

minimal udgift for klubben, da der blot skal betales et gebyr til DKK på 20 kr. samt 

indkøbes et krus. På selve udstillingsdagen skal de tilmeldte nye udstillere tages godt 

imod og tilbydes introduktion til udstilling og ringtræning. Det vil være et tilbud som 

målrettes nye udstillere. Der aftales prøveperiode med start i efteråret 2021. TL er 

ansvarlig for dette. 

 Hund i Fokus på Vilhelmsborg 28-29. august: Bestyrelsen har fået henvendelse fra DKK 

om Beagle Klubben ønsker at deltage i arrangementet. LR er blevet kontaktet af Nana 

Wirenfeldt Jensen fra bestyrelsen i forhold til et arrangement, som måske også kunne 

involvere noget udstillingsaktivitet eller i hvert fald demo af dette. LR arbejder vider på 

dette sammen med Nana Wirenfeldt i regi af bestyrelsen/klubben og Region Østjylland. 



 Lørdagsudstillingen på VSS:  Hvornår skal den starte i forhold til tjek-ind på campen? Vi 

afventer antal tilmeldinger inden tidspunktet fastlægges endeligt. OS ønskede fra 

bestyrelsen, at der skal tages hensyn til hvornår campingpladsen åbner, og hvornår 

deltagere kan få tildelt deres hytter / campingplads.  


