
Ref. af møde med planlægningsgruppen omkring WUSB 2013 i Kerteminde d. 17.9.2011 

 

 

 

Deltagere: Lise-Lotte Hofverberg-Kairies, Lis Jensen, Ane Christiansen, Bent Brohus, Dorte 

Thode, Kaj Klysner, Lene Sørensen, Lars-Ove Madsen og Jesper Thode 

 

Mail/adresseliste indhentes hos alle interesserede for at optimere kommunikationen (Jesper) 

 

Sponsorer vil blive en vigtig ting f.eks. i forbindelse med katalog, præmier m.m. og her ville 

sommerhusudlejningsfirmaer være et emne. (Bent) 

Lis ville undersøge muligheder for sponsorer i hendes lokalområde og desuden vil hun gerne 

stå for at fremstille mapper til den enkelte udstiller med diplomer , infomat. og invitationer 

til kommende udstillinger i DSBK regi. 

 

Økonom: Det blev præsiceret at alle aftaler med økonomi involveret skulle godkendes af 

Birgit. 

 

Lotteri: Lis ville forsøge at samle sponsorpræmier til lotteri. 

 

Opsætning af WUSB hjemmeside: Lise-Lotte er interesseret og vil meget gerne have en 

oversigt over hvad der skal med på en sådan. Det gennemgående logo for projektet (som i 90 

og 98) blev drøftet især hvor det kan/skal bruges og hvordan det teknisk kan lade sig gøre. 

Det undersøges om der stadig findes en original fil og billede. (Jesper) 

 

Infostand: En sådan etableres på området med tydelig skiltning og Birgit har indvilliget i at 

sidde der. Denne form for info kan evt. suppleres med nogle personer i let genkendelig T-

shirts og som kan tale min. 2 sprog. 

 

Powerpointprogram laves til præsentation af projektet ved WUSB 2012 – Lise-Lotte, Bent 

og Ane vil arbejde på oplæg om dette. 

 

Foldere/flyers skal skrives på helst 4 sprog og som noget af det første skal der indhentes 

tilbud. Ane og Bent undersøger muligheder og laver oplæg til indhold. 

 

Opstilling af udstillingsplads og godkendelse og afmærkning af udstillingsstandes placering 

vil Vibeke og Finn gerne tage sig af. 

 

Flag: Bent informerede om at man modtog en ”pakke” fra WUSB med et flag for hvert 

deltagerland. Ophængning og evt. supplering af pakken samt godkendelse fra 

politimyndigheden blev drøftet. 

 

Præmier: Ang. erindringspræmie til alle blev der foreslået at bruge et designet ølglas med 

graveret logo på. Dorte ville gerne udføre denne opgave. 

Hovedpræmien/WUSB vinder samt nr. 1 i hver ring må meget gerne være noget originalt og 

derfor undersøges om der f.eks. findes en glaskunstner som har et egnet produkt (Ane) 

 

Ane gav udtryk for at hun meget gerne vil være den ene delegerede udover formanden på 

WUSB 2012. 

 

 

Ref. Jesper 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ansvarsområder – WUSB 2013: 

 

Bettina Johansen:  Ringpersonale til 5 ringe, 1 fransk 2 tysk og 2 engelsk. Dyrlæge til 

afmaskning søndag. 

 

Bent Brohus:  Foto under udstillingen samt banket og redigering. PR – infomat. til div. 

klubber/hjemmesider (Tjekkiet 2012). Div. sponsorer – koordinering og godkendelse. 

 

Knud og Grethe:  Tilmeldinger 

 

Birgit Åman:  Økonomi/budget – hovedansvarlig. Infostand. Indskrivning/modtagelse 

 

Ane Christiansen:  Campingplads, banket og indkvartering af dommere, udstillere m.fl. 

 

Carl Otto Mastrup:  Dommermøde – hvad skal der diskuteres. Delegertmøde – emner til 

debat. 

 

Lise-Lotte :  Hjemmeside til WUSB. Opsætning af online tilmeldinger – powerpoint og 

program til WUSB 

 

Bestyrelsen :              Etablering af styregruppe 

 

                                    Telte m.m. 

 

                                     Flag – leje af flagstænger og flag. Indhente tilladelse fra politiet. 

 

Lis Jensen:                   Lotteri el. lign. 

 

                                     IT : Bærbare og printere til alle ringe samt 5 stk. USB stik. 

                                     (lånes/lejes). 

 

Lis Jensen:                 Mapper til udstillere med diplomer og invitationer til kommende  

                                     udstillinger i DSBK regi                                                                                                                                                      

 

                                      Personale til udstillingen m. gule t-shirts –  

Vibeke Kvist og 

Finn Hansen :              Opsætning af udstillingsplads og godkendelse og afmærkning af     

                                       udstillingsstandes placering. (låne opkridtningsmaskine.) 

 

                                       Etablere podier samt fremstilling af 5 x 4 ”modelhunde  

 

Dorte  Thode :              Erindringspræmier –  

                                                                                                                                                                                                                                   

                                      Præmier. (4 til hver klasse i hver ring samt 1 stor og 5 WUSB siegere     

                                      + 1 stor 

 

                                       Resultatskrivning – samle alle resultater fra 5 ringe på et sted. 

 

                                       Udflugter. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


