Referat fra møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg tirsdag den 19. april 2022 kl.
19.30
Onlinemøde
Tilstede: Lotte Teilmand (LOTE), Lisbeth Roed (LIRO), Toke Larsen (TOLA), Per Hergott Petersen (PEPE) og
Ole Sørensen (OLSO)
Afbud fra: Marianne Steinmann Bach (MASB) og Annette Pedersen (ANPE)
Dagsorden:
1. Opsamling ifht. rollen som udstillingsleder-Vest
PEPE fortalte kort om, hvordan han har varetaget rollen som udstillingsleder, og at han i den
forbindelse har nogle forskellige effekter hos sig til brug for udstillingerne. TOLA foreslog PEPE, at de
forskellige effekter kunne komme hjem og ligge hos ham i Vejle, således at PEPE ikke behøvede at have
det liggende.
PEPE har i det sidste år primært taget sig af de praktiske ting vedr. udstillingerne, mens MASB har stået
for at booke haller, ringpersonale osv. Udvalget diskuterede, hvordan man skulle fortsætte uden PEPE,
og diskuterede, at det i fremtiden nok bliver svært at finde en enkelt person i udvalget, som vil være
fast udstillingsleder for vest og deltage på alle klubbens udstillinger. TOLA foreslog derfor, at man
kunne lave strukturen om således, at udstillingslederrollen for hhv. Vest og Øst nedlægges, og i stedet
for opretter en ny rolle som ”udstillingskoordinator” som ligger fast hos formanden, sådan som nogle
andre specialklubber også har organiseret sig. For at understøtte afviklingen af udstillingerne kunne der
etableres 2 hold af frivillige hjælpere for hhv. øst og vest, som er villige til at give en hånd med på
udstillingerne. Koordinatorens opgave vil således blive at sørge for at aftale med de forskellige frivillige,
som sandsynligvis mest vil bestå af udstillere, hvem som vil hjælpe om morgenen med at gøre klar, og
om eftermiddagen med at pakke sammen osv. Koordinatorens rolle vil primært være at sørge for at
koordinere udstillingerne, og sørge for, at der er en tovholder på hver enkelt opgave, og ligeledes følge
op på disse opgaver. Rollen som MASB har haft ift. at booke haller og ringpersonale bevares, og gives
videre til en anden person i udvalget i forbindelse med konstitueringen på næste møde, da MASB
ligeledes har valgt at stoppe i udvalget ved udgangen af april måned.
Behovet for en udstillingsansvarlig på dagen, i lyset af forslaget om en ny struktur, blev også drøftet.
Det blev foreslået, at der blev udpeget en gruppe på 4 personer, som både har erfaring og kendskab til
udstillingsreglement, og som det i god tid i forvejen aftales med, hvem der er udstillingsansvarlig for
den pågældende udstilling.
Udvalget bakkede op om idéen med en ny struktur ifht. afvikling af udstillingerne.

TOLA vil snarest udarbejde beskrivelser af de forskellige aktiviteter i forbindelse med afholdelse af en
udstilling, således at beskrivelserne er klar til fordelingen af opgaverne i forbindelse med
konstitueringen på det kommende udvalgsmøde.
PEPE nævnte, at han gerne vil give en hånd med som frivillig ind i mellem, når der er brug for det - også
gerne som udstillingsansvarlig på dagen.
2. Principper for, hvornår årstidsklubvinder-udstillingerne skal ligge
For at gøre det lettere for udvalget at fastlægge, hvilke udstillinger der skal være årstidsklubvinderudstillinger foreslog TOLA, at udvalget vedtager en fast procedure for fastlæggelse af dette.
Udvalget vedtog følgende:
Forårsklubvinder: Første udstilling efter 1. marts
Sommerklubvinder: Udstillingen modsat VSS (også kaldet cert-udstillingen)
Efterårsklubvinder: Første udstilling efter 1. oktober
Vinterklubvinder: Årets første udstilling
3. Praktisk forberedelse af VSS
Udvalget beslutter at oprette en VSS-udstillingsarbejdsgruppe, som skal samarbejde med VSSudvalget om forberedelse af de to udstillinger i forbindelse med VSS. Arbejdsgruppen skal bl.a.
understøtte nogle af de nye tiltag i forbindelse med VSS, og planlægge og føre det ud i livet. TOLA
og LOTE meldte sig til arbejdsgruppen. Det blev aftalt at opstarte arbejdet snarest efter dette
udvalgsmøde.
Det blev endvidere aftalt, at OSLO vil sørge for, at der bliver lavet podie til fejring af vinderne med
mulighed for foto samt til fejring af metalhundene, se punkt 4.
LIRO kontakter dommerne og beder om et portræt af dem samt foto til brug for reklame til VSS.
4. Uddelingen af årspokaler for 2021
Det foreslås, at årspokalerne uddeles søndag aften i forbindelse med en festlig aften med mad, da
flest medlemmer er tilstede på VSS om søndagen efter VSS-udstillingen. Her kan sidste års
metalhunde bedst blive fejret. I ”gamle” dage var der også fest og middag efter VSS-udstillingen,
med deltagelse af de 2 inviterede dommere. OSLO går videre med udvalgets ønske til VSS-udvalget.
5. Udstillingskalender 2023
Der er lavet et udkast til udstillingskalender, som udvalget aftaler at kigge igennem, og hvis der er
forslag til ændringer, rettes henvendelse til LOTE. Oplægget vil blive anvendt på næste møde, når
udstillingerne for 2023 skal planlægges. Udvalget undersøger hurtigst muligt mulighederne for
afholdelse af en specialudstilling i forbindelse med EDS i 2023. Denne vil i givet fald skulle ligge om
lørdagen i forlængelse af EDS-udstillingerne (gruppe 6) torsdag og fredag. Med en spændende
dommer er det forventningen, at der vil kunne opnås en del tilmeldinger.
6. Budget 2022
Intet at berette
7. Evaluering af dobbeltudstillingen i marts 2022 samt opsamling på udstilling i april
Der var både positive og negative erfaringer fra dobbeltudstillingen i marts 2022. Udvalget aftalte
at undlade at planlægge med en ny dobbeltudstilling, men initiativet kan findes frem igen i tilfælde

af, at Klubben skulle komme ind i en periode med lave tilmeldingstal, for at få økonomien i
udstillingerne til at hænge bedre sammen.
8. Eventuelt
TOLA orienterede om, at udstillingsudvalget vil få de tidligere bestilte tablets overdraget i
forbindelse med udstillingerne i Roskilde medio maj.

