Referat af møde i WUSB gruppen den 19. januar 2013
Vi mødte alle op hos Helle – da der ikke var nogen som havde lavet en reel dagsorden, gennemgik vi
referatet fra sidste gang, for at se hvor langt vi var kommet – og supplerede med tilføjelser undervejs.

1. I forbindelse med udenlandske dommere/delegerede og værelser, meddelte Ane, at hun havde talt
med Annegret Splinter omkring at få tilbagemeldinger fra dem som skal bruge værelser, da Annegret
har alle mailadresserne.
Annegret ønskede et brev, som hun kunne sende til alle dommere og delegerede, således at de
kunne melde til Ane om de ønsker værelse.
Knud skriver udkast til dette brev på tysk og engelsk og sender til godkendelse.
2. Jesper har sendt indbydelser rundt til de danske dommere. Der er kommet afbud fra tre.
3. Ringpersonale er på plads.
4. Tilmeldingsblanket skal på hjemmesiden. Det eneste Knud mangler er pris på banket.
Ane havde fået tilbud på tre forskellige former for ”dansk” mad til banket. Se også punkt 9. Det ene
tilbud blev vedtaget og så kan der komme pris på blanketterne og de bliver lagt på hjemmesiden.
5. Michael fra Campingpladsen har endnu ikke fået målt op, så endelig planlægning af pladsen
kommer senere. Pælene med plader på vil Bent stadig sørge for. Ane havde undersøgt omkring
nogle bannere som kunne bestilles. Det blev besluttet at der skulle bestilles tre stk.
Med hensyn til skiltning og derudover nogle plakater og postkort, havde Helle et tilbud med. Det
drejer sig om A2, A4 og postkort. Dette blev besluttet at sige ja til, da de kan sælges på dagen.
6. Vi har fået lov til at låne skrivemaskiner hos Marianne Jensen. Det er på plads. Hvis vi stadig skal
kunne tilmelde over Hundeweb, skal der ikke ekstra printere til. Så kommer det hele i tre
eksemplarer. Med hensyn til Diplomer – det er ved lov at alle skal have udleveret et diplom – så vil
Helle lave et udkast.

7. Der er sendt til Sverige og de har endda sat det på deres hjemmeside.
8. Med hensyn til pokaler, så laver Bent en liste og sender rundt til alle. Det var måske en ide, at bruge
DKK’s seddelsystem i forbindelse med store ring. Så der udleveres sedler til alle der skal i store ring.
Helle vil sætte en notits i bladet med opfordring til sponsorater og med de to glas, som Dorte har
graveret. Lis vil undersøge om der er andre der vil sponsorere foder.
Med hensyn til indtægter og udgifter, så laver Knud en konto. Der vil jo også komme et tilskud fra
WUSB – og hvis vi får nogen til at give sponsorater.
Hvis der er nogen som giver 150,- eller derover, så skal Helle have besked. Navn kommer så i
bladet. De skal også i kataloget.
Med hensyn til parkering inde på campingpladsen, så vil vi lige cleare det med Michael.
Vi vil gerne have en bod på dagen. Grethe og Lis står for at den kommer op og at den bliver passet.
9. Omkring Banket, var der lidt diskussion. Kaj mente ikke at vi kunne tage en beslutning om at Knud,
Judy og Ane skulle tage til Fårup Skovhus og bestemme banket. Det blev dog således, at det
fremover er Ane der er eneste kontakt direkte til Fårup Skovhus. Også fordi der havde været lidt for
mange inde over dette punkt, så det skulle samles nu.
I forbindelse med underholdning og musik er vi lidt på den nu. Fårup Skovhus har grundet al den
usikkerhed der har været ikke været inde og finde på noget – og der er jo ikke ret mange af os andre
der kender noget i området. Forslag skal ind inden 1. marts og sendes til Ane.
Dogdancing blev stemt ned, da Louise havde undersøgt. Det ville blive for dyrt at få en herop – og vi
er i øvrigt ikke sikre på at der må komme en hund ind i restauranten. Ane vil kontakte Hjørring Teater
og høre om de har noget på tapetet der kan bruges. Ellers skal vi alle undersøge hvad der kunne
være aktuelt.

10. I forbindelse med pladsen, vil Jesper gerne lave en skitse og indretning sammen med Michael fra
Campingpladsen. Lene tilbød at

lave noget opvisning med retriever arbejde i pausen imellem de fire ringe og store ring. Så alt kan
blive færdigt til store ring. Det blev modtaget som en rigtig god ide.
11. Der skal sørges for højtalere og speaker på udstillingspladsen. Den blev ikke helt gjort færdig, men
meld endelig ind, hvis der er nogen der vil tage dette punkt. Giv Knud besked.
12. Der skal ændres lidt på hjemmesiden – bjælkesiden skal byttes lidt rundt og så skal Carl Otto
Mastrup på som Overdommer.
Vi vil gerne på dagen med delegeretmøde invitere alle delegerede i Loen til Kage – Helle står for
kagebagning.

Og så var koncentrationen vist brugt op.
Punkterne 12-19 blev dog hurtigt gennemgået og var så vist alle OK.
Referent Ane Christiansen

