Møde i udstillings udvalget d. 30/5-15
Afholdt hos Gerdt
Mødedeltagere: Gerdt, Lisbeth Slot, Kirsten, og Lu (referent)
Andre tilstede: Legarth og Asger

Der var ikke udarbejdet en dagsorden til mødet, men Gerdt havde foreslået at der blev drøftet flg. emner:








Invitation
Tilmelding
Aftale med Bøsøre
Program og drejebog
Udstilling
Generalforsamling
Økonomi og budget

Mødet blev dog indledt med at drøfte et par generelle emner om klubbens udstillinger og om, hvordan de
gennemføres:











Enighed om at regler vedr. Junior-, Klub- og Veteran-Champion skal ændres, så man SKAL være
medlem af EKD for at modtage Certifikater og championater.
Enighed om at certifikater i junior og veteran kun flytter 1 plads, som klub certifikater gør.
Der skal laves en liste over hvem og hvor mange, der har fået certifikater, så man ved hvem, der står
for blive champion, så det kan udleveres på dagen. Kirsten lovede at lave en sådan.
Alle certifikater mangler en linje med navn og stambogsnummer, Legarth lovede at rette dem til.
Gavecheck er blevet vedtaget ved sidste møde og har en værdi på 25 kr. Skal uddeles til alle der får
excellent og særdeles lovende + ekstra til BIR og BIM, disse kan bruges til betaling i vores
Merchandise bod, så vi får mere gang i boden.
Vi skal have Swipp og Mobilpay, Legarth skaffer en telefon, der kun skal bruges til dette, denne skal
bare have et taletidskort, som man skal huske at få indbetalt til så vi kan bevare nummeret.
Lisbeth lovede at kigge efter pokaler til en billig pris, når hun alligevel rejser rundt på udstillinger. Vi
skal bruge dem på juleudstillingen til vores årsvindere i avl, opdræt, baby/hvalp, junior og den alm
årsvinder.
Udstillingsudvalget har et ønske om at anskaffe sig en trailer til alt vores udstyr, samtidig skal der
også indkøbes et par borde og stole, så vi har det hele samlet – ganske som Islandsk Fårehundeklub
har. Det vil også være dejligt med en lukket trailer, der kan låses af, så kan vi have al vores
merchandise med i traileren. Legarth kender en trailer-leverandør, som han vil spørge om en pris på
en sådan.

Invitation
Gerdt har lavet invitation til vores speciale på Bøsøre camping, denne skal sendes til klubberne i Norge,
Sverige, Finland og Holland. Der skal udarbejdes en tilmeldingskupon, som skal udsendes sammen med
invitationen. Deltagerne skal på kuponen oplyse flg.:




Navn
Adresse
Evt. medlemsnummer






Antal deltagere (voksne + børn)
Tilmelding til fællesspisning
Medlem/ikke-medlem (oplyses pr. person)
Deltager i:
o Fællesspisning
o Frokost ifb. med generalforsamlingen
o Danmarks hurtigste eurasier

Tilmelding
Tilmelding til specialen via hjemmeside med autosvar, der skal tages en snak med Torsten om han kan lave
det. Betaling skal ske inden tilmeldingen er bindende. Der kan betales med overførsel til klubbens bankkonto
eller via MobilPay eller Swipp.
Der blev foreslået og besluttet at prisen på mad til specialen er flg.: En menu koster 149 kr. Dette skal være
prisen for ikke-medlemmer og 99 kr. for medlemmer, 50 kr. for familiemedlemmers børn og 75 kr. for børn,
som ikke har familiemedlemskab. Gerdt vil lige tage en tjekker vedr. priser for mad til børn og aldersklassen
det dækker.
Vi skal også have en forhånds tilmelding til hvor mange hunde der forventes vil deltage til Hurtigste Eurasier.
Tilmelding til hvor mange, der vil deltage i general forsamlingen, så frokosten kan bestilles, dette er KUN for
medlemmer.
Aftale med Bøsøre
Vi skal have fulgt op på camping-booking, hvornår pladsen har deadline for booking. Kirsten følger op på
dette.
Vi skal også have besigtiget campingpladsen og undersøgt om pladsens trådløse netværk kan bruges til
udstillingssystemet (Gerdt).
Vi skal også have bestilt mad m.v. (Gerdt).
Vi skal lave diverse former for informationsmateriale om forholdene på pladsen – både til deltagerne og til
dem, der bor på pladsen (Gerdt).
Program og drejebog
FREDAG:
Ankommer kl. 17.00 her serveres kage, som vi har spurgt Birgit om hun vil bage, klubben betaler. Man
medbringer selv drikkevare, sådan som kaffe og the.
Kl. 17.30 vil der være ringtræning, Birte tager sig af dette. Else og Kim har en datter ved navn Tanja (jeg tror
nu det er Rikke), som godt vil tage sig af junior træning, dette skal også med i programmet. Lisbeth vil tage
kontakt til Tanja.
Aftensmad kl. 19.00 der bliver tændt i grillen ????? Der skal spørges om campingpladsen har en sådan, vi kan
låne (Gerdt) Vi spiser vores medbragte mad.
LØRDAG
Kl. 10.00 starter udstillingen.
Freddy Klindrup er dommer.

Der skal bruges både ringsekretær og ringstewart (Kirsten)
Der skal købes gave til dommeren og ringpersonalet (Kirsten)
Dommerforplejning, frokost til dette bestilles hos campingpladsen (Kirsten og Gerdt).
Gerdt har indgået aftale om foderpræmier fra OLIVERS og Royal Canin.
Gerdt spørger en glaskunstner om hun kan lave glaspokaler. Lu sender logo til Gerdt, som kun må bruges til
denne glaspokal.
Daqela’s giver Sponsorpokaler. En minde-pokal til BIR og en pokal til BIR baby. Udover dette bliver der uddelt
gavecheck og sponsorpræmier, under udstillingen, som afsluttes med boblevand, dette står Gerdt for.
Tom skal spørges om han vil lave gave checkene og certifikaterne + vores program.
Der skal skaffes computer og sikres, at der er netværksadgang (Kirsten og Gerdt).
Merchandise: Vi skal have sortimentet suppleret op, sådan at der er noget at købe for værdikuponerne – fx
nummerskilte og andre mindre ting (Kirsten). Vi talte om at indkøbe ure med eurasier-logo til at sælge.
Kirsten vil også kigge på dette.
Telte, eurasiernummerskilte og lign. kigger Lu og Legarth efter i Milano, så der er noget spændende at sælge
i boden.
Vi mødes til fællesspisning kl. 18.30. Maden leveres af restauranten på pladsen. Regler for medbragte
drikkevarer skal afklares med pladsen (Kirsten og Gerdt).
Vi afholder amerikansk lotteri om aftenen. Kirsten skaffer lodder. Pris pr. stk. 5 kr. Resten af tiden er alm.
hygge.
SØNDAG
kl. 10.00 afholdes Danmark hurtigste eurasier. Der skal styr på vandrepokalen m.v. (Legart).
Generalforsamlingen begynder kl. 12.30. Vi starter med frokost (sandwich + drikkevarer), som klubben
betaler. Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men det kræver særskilt tilmelding at deltage i
spisningen.
Legart sørger for at skaffe dirigent - evt. Wilfred Olsen eller K.K., der begge bor på Fyn.
Økonomi og budget
Gerdt udarbejder en samlet drejebog, hvor der er angivet forventede indtægter og udgifter til de respektive
poster og aktiviteter.

