
Referat bestyrelsesmøde i Kreds 1 d. 5.1.2014 hos Christina 

Til stede: Christina, Malene, Rikke, Eva og Ulla 

Afbud: Johnny, Jeanne, Jeanette 

Dagsorden: 

1. Evaluering af sidste udstilling 

a. Utrolig velbesøgt, flot PR fra Lene, rigtig god stemning, ros fra medlemmerne. Evelyne god 

som dommer. 

b. Madbod: svært at være både i madbod og udstillingsarrangør. Vi har brug for en 

hovedansvarlig og flere hjælpere. 

c. Indtjek tager lang tid. Fremadrettet skal sjællandere (K1) komme tidligt, og jyder + K2 kan 

komme lidt senere. 

d. Kataloger kan evt. lægges op til download og kun printe nogle få. Tjener vi nok i forhold til 

arbejdsindsatsen og papir og blæk? 

e. Skal bagindtjek fortsætte med PC eller hellere strege i kataloger? Malene og Christina 

mener ikke det er hurtigere at strege i kataloger, og kan give mere rod. Vi fortsætter med 

PC. 

f. Succes med Chicago Roasthouse til middagen. Det kan vi godt gentage. 

g. Bestille PR-materiale i god tid! 

2. GF 2014 

a. 22.3.14. hos Christina Vildershøj, Kæraasen 25, 2600 Glostrup kl. 14 til kaffe og kage. 

b. Ulla bager kage og Malene bager boller. 

c. Indkaldelse er lavet og sendt på mødet 

d. Christina, Jeanne, Ulla, Johnny og Jeanette er på valg. Alle undtagen Jeanette genopstiller. 

3. Planlægning af DM 

a. Jubilæumsudstilling med 80’er tema, hvor man skal være klædt ud med 80’er look. Vi køber 

pynt til udstillingslokalet og til festen om aftenen. Neon-velourduge f.eks. og vi har 

discokuglen og discolys fra sidst. Omklædning inden middagen. 

b. Middag: chicago roasthouse og 80’er dessert fra Ulla som skal være en overraskelse for de 

andre (frugtsalat/cocktail og råcreme). 

c. Dommere skal være udenlandske så vidt muligt. Evt. Eva Helgren hvis ikke vi finder en 

svensk eller norsk. DM lørdag, ordinær søndag, med bure. 

d. Efter diskussion har vi besluttet at stille burene op i nummerorden og ikke efter udstilleres 

navn, som blev foreslået på DMKs GF. 

e. Retroudstilling: vi spørger Mette R., Nete og Annette om de vil være æresdommere igen. 

Christina skriver. 

f. Arbejdsplan udfyldt mere eller mindre 


