Referat fra møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg torsdag den 4. august 2022
kl. 19
Onlinemøde
Tilstede: Lotte Teilmand (LT), Lisbeth Roed (LR), Toke Larsen (TL), Karin Jallov (KJ), Lene Marie Seitzberg (LS)
og Ole Sørensen (OS), bestyrelsens repræsentant
Afbud: Annette Pedersen (AP)
Referent: Toke Larsen
Dagsorden:
1. Økonomi og budget
Udstillingerne ekskl. VSS har svært ved at give overskud totalt set over et år med det antal tilmeldinger,
der er til klubbens udstillinger. Det store deltagerantal ved årets VSS har dog skabt et overskud på
omkring 38.000 kr. ekskl. tilskud til dommer fra hensatte midler, til sammenligning med et overskud på
blot 2.000 kr. fra VSS sidste år. Det er vigtigt for klubben at have et succesfuldt VSS med mange
deltagere for, at klubbens økonomi kan tillade, at vi kan fortsætte med at tilbyde spændende
aktiviteter resten af året. Det er ofte svært at planlægge udgifter til de dommere, udvalget inviterer.
Meget lokale forhold kan afgøre om en dommer bliver dyrere eller billigere end planlagt, bl.a. alt efter
hvilken lufthavn dommeren bor tættest ved og transport til/fra udstillingen.
2. Evaluering af årets VSS
Helt generelt var VSS en stor succes i år. Økonomisk gav det et stort overskud, der især skyldes de
mange tilmeldinger. Udvalget havde i år forsøgt at forny konceptet og gøre VSS til noget “Very Special”
igen. Der var som tidligere år en opstillingsring, hvilket gjorde, at der ikke var ventetid imellem
klasserne. Som noget nyt løb alle hunde ind i ringen én af gangen suppleret med musik. Det gav en
mere festlig stemning ligesom “Store ring” på DKK-udstillingerne, og gav udstillerne mulighed for at
være “på” alene med sin hund i indløbet. Der var mange positive tilkendegivelser på dette blandt
udstillerne. Enkelte syntes, at lyden fra musikken var for høj, og andre, at den var for lav. Udvalget vil
forsøge at leje et bedre anlæg til næste gang.
Desværre havde pavillionerne svært ved at klare vinden, og alle pavillioner måtte kasseres efter
udstillingen, da de var gået i stykker. Udvalget vil sammen med bestyrelsen se på pavillioner af en
bedre kvalitet til næste år, som nok må forventes at være dyrere i anskaffelsespris, men som
forhåbentlig vil kunne genbruges mere end én gang.
Den store ring med de lave hegn fungerede rigtig godt, og gav en god stemning. Ligeledes fungerede
det godt med lidt ekstra pynt som blomster i hjørnerne af ringen, flag fra dommernes hjemland, og flag
fra alle de forskellige deltageres lande.

Der var desværre ikke cafeteria på pladsen, så udstillingsudvalget havde forberedt mulighed for at købe
mad fra grill både lørdag og søndag. Det fungerede rigtig fint, og folk virkede tilfredse. Fremadrettet er
det dog at foretrække, at der forefindes cafeteria på udstillingsstedet.
Det er en udfordring, at udstillingsudvalget ikke er så meget involveret i planlægningen af, hvor VSSudstillingerne skal afholdes. Til VSS er der brug for meget mere plads end normalt, og udvalget ønsker,
at udstillingerne bliver afholdt på en jævn græsplæne, som. f.eks. en boldbane. Det sker desværre
indimellem, at arealerne ikke lever op til udvalgets forventninger både mht. plads, men der har også
været situationer, hvor der har været tidsler i græsplænen, hvilket resulterer i, at udstillerne ikke kan
fremvise deres hunde. Fremadrettet må der findes en løsning på disse udfordringer.
Til næste års VSS vil udvalget sørge for at finde frivillige, der vil hjælpe med at pakke udstillingen ned
med telte, pavillioner og hegn. Udvalget havde i år håbet, at en appel ved afslutningen af udstillingen
kunne få en del til at blive tilbage og give en hånd med, men det var desværre for få som blev tilbage.
3. Fremtidige udstillinger
Udvalget vil opbygge et hold af frivillige i øst og i vest, der vil hjælpe på dagen med at stille op og pakke
ned. Der er mange, der har givet udtryk for, at de gerne vil hjælpe nu og da, så udvalget vil i den
kommende tid gå i gang med dette og vil i den forbindelse oprette en lukket FB-gruppe, hvor alle
frivillige kan skrive sig på opgaver til de kommende udstillinger.
TL har lavet et Google Docs dokument, der kan deles i udstillingsudvalget. Her kan udvalgets
medlemmer hver især skrive ind, hvilke opgaver de har i forhold til hver udstilling. F.eks. om dommeren
er booket, hotellet reserveret, hallen booket osv. På den måde har hele udvalget et nemt overblik over,
hvad der er gjort og hvad, der mangler at blive gjort til hver udstilling.
TL fremsender et link til udvalget til Google Docs.
Udvalget vil endvidere udarbejde ny information til udstillerne om, hvordan man tilmelder gratis
hvalp/baby til klubbens udstillinger. Der er for mange, som melder til via hundeweb, og bagefter skal
have tilbageført gebyr. Metoden er, at man skal skrive en mail til udstillingsudvalget, som manuelt
tilmelder hunden. TL sender info ud på klubbens Facebook side og mailliste. Der laves en notits til
næste magasin.
Fremtidige dommerønsker vil fremover ikke være til et kalenderår, men til en forskudt periode, således
at det passer bedre med planlægningen i udvalget. Udvalget påsætter dommere på første møde efter
hvert valg til udvalget, dvs. omkring maj/juni måned. Udvalget indkalder til nye dommerønsker 1.
kvartal 2023.

