
Referat af Kreds 1 møde d. 18-03-2013 

Dagsorden 

1) Valg af referant 

2) Valg af ordstyrer 

3) Evaluering af udstilling d. 9.+10. marts  

4) Planlægning af udstilling d. 11.+12. maj 

5) Roskilde Dyrskue 

6) Evt. 

Fremmødte: Eva, Christina, Jeanne, Rikke, Johnny, Jeanette og Ulla. Afbud: Malene 

 

ad 1) Eva 

ad 2) Christina 

 

ad 3) et medlem vandt et gavekort, som var udløbet. Hun ville have købt en pose Burgess Excel, som vi 

vælger at skaffe til hende. Det undersøges om vi kan skaffe en pose til indkøbspris, ellers donerer vi gerne 

en 10´er hver.  

Madboden gik fint, dog var der et stort overindkøb af toast. Der er et lille overskud på driften. Frokost med 

tortilla og forudgående tilmelding succes. Der blev indkøbt mere lørdag aften, med der var lige knapt nok til 

søndag frokost. Næste gang skal der indkøbes mere til frokost. Forslag om frugt i madboden fremover. 

Der har ikke været klager over dommerne, udover et medlems lille udbrud på selve udstillingen.  

ad 4) Christina er i Bern, så deltager ikke på udstillingen. Vi kan ikke booke køkken. Overvejelser om hvad 

madboden skal sælge. Toast, frugt, popcorn, Ulla bager pølsehorn på forhånd, som kan varmes i en 

miniovn. Johnny tager mikrobølgeovn med. Opstilling på dagen, hvilket også står i indbydelsen. Udfyldning 

af arbejdsplan.  

 

ad 6) Roskilde Dyrskue 3-5 personer pr. dag. Lene, Lina og Isa har tilbudt hjælp. 

Hvem kan hvornår: 

Onsdag: Christina, Lene 

Torsdag (indtjek af dyr): Eva med dyr, Christinas dyr. Evt. Jeannes dyr. Lenes dyr? 

Fredag: Evt. Christina, Lene 

Lørdag: Evt. Ulla, Jeanette, Christina, Lene 

Søndag: Jeannette, Christina, Lene 

 

7) Evt. 

Kreds 1 forum er undervejs gennem Lina. Den hænger på Lina lige nu; Johnny sparker til hende. 

 

Jeanne og Jeannette vil ikke have offentliggjort telefonnummer på kreds 1s hjemmeside. Der skæres ned på 



oplysninger, så adresser udelades. Telefon og mailadresse til formand, næstformand og kasserer. Siden skal 

opdateres.  


