Bestyrelse møde den 7/6 via Messenger opkald
Tilsted: Anders – Betina – Steff – Ulla
Afbud: Grethe

Vi evaluerede weekenden pølsebod. Og blev enige om at for fremtiden kommer den til at høre under
klubbens bod. Diverse udstillingsudvalg kan få tilbudt at pølseboden kommer, hvis udstillingen holdes et
sted uden spisemuligheder. Anders snakker med Ane ang. om der er behov for pølsebod til Saltum
udstillingen. Der skal informeres om boden samtidig med deltagerlisten bliver lagt op på vores medier. Der
blev solgt for 1035 kr.

DKK har sendt mail ang. Børneattest. Vi vurderer at de ikke er nødvendigt at indhente dem til vores
klubarbejde.

Betina har snakket med Jesper, og han har meddelt at Mørkøv udstillingen bliver afholdt for sidste gang i
2022. Bodil er udtrådt af udvalget i 2021.
Anders vil muligvis indgå i et ny udvalg og finde et nyt sted til det også. Grunden til at vi
vil finde et nyt sted, er at Mørkøv aldrig bliver det samme med et nyt udvalgt.

Anders kontakter Hestens dag Roskilde, for at undersøge hvilke muligheder der er for parkering osv. hvis
man vælger at afholde en udstilling der. Anders vil gerne stå til Hesten dag i år, med et infotelt for klubben.
Det skal koordineres med Jesper, da han plejer at deltage.

Der skal findes en løsning ang. fotograf til udstillinger, så der ens standard til alle udstillinger. Der skal
findes en løsning inden Saltum.

WUSB: Vi skal i gang med at finde en placering, en dato, en hovedsponsor og et udvalg.
Krav til placering: Hotel – camping - mødefaciliteter - udstillingsområde indenfor
et overkommeligt område. Det skal gerne ligge et sted mellem Århus og Nyborg.
Forslag: Hindsgavl slot – Wilhelmsborg
Grethe hører lærerforeningen og Betina høre New Foundlands klubben om
hvordan Hindsgavl slot er at holde et arrangement på.

Udstillingsregler. Der er fundet et dokument for hvordan en udstilling skal afvikles med hensyn til regnskab
osv. Den skal opdateres og sendes til alle udstillingsudvalg.

Generalforsamling: Det punkt venter vi med til vi har modtaget referatet.

Bernhard deadline 25 juli.
Dette blad skal indeholde indbydelse til Lundby og Juleudstillingen
Lederen skrives af Ulla
Anders forslår at det er bestyrelsen der arrangerer Juleudstillingen og den kan flyttes rundt
i landet.

Nye udstillere: Betina snakker med nye udstillere, når de ringer for at tilmelde sig, om at klubben gerne vil
have en historie/ Ris og ros, når deres første udstilling er overstået. Dette for at bestyrelsen løbende kan
evaluere på ordningen.

