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Bestyrelsesmøde 07. november 2022 

hos Arne Foged Dam, Stenoddevej 16, Tåsinge 

  

 

 
 
REFERAT  

1. 
Formanden bød velkommen og orienterede om planlagt møde på Øboen vedrørende 
årets udstilling i Tullebølle. Ligeledes om møde angående brugen af hallen de 4 dage, 
hvor vi kan bruge faciliteterne, som vi plejer. 
Det vil sige, at vi handler i cafeteriet, når dette er åbent – vi spiser dommermiddag med 
hvad dertil hører om fredagen med egne drikkevarer og mad. Ligeledes morgenmad før 
cafeteriet åbner. 
 
2. 
Hallejen bliver nok på 6.000 + tillæg for øgede opvarmningsudgifter mm. 
 
3. 
Vi har fået accept fra veterinærerne til afholdelse af udstillingen – og dyrlægen er bestilt til 
at komme fredag morgen. 
 
4. 
Udstillingsbladet er sendt til trykning. Christian konstaterede, at Ib på opdrætterlisten stod 
opført med Tysk Peking And – men de var ikke med i opstillingen. Dette er en fejl – Peter 
laver et indlæg til bladet. 
 
5.   
Pyntning på udstillingen – vi tager med, hvad vi har af egnet materiale, græskar, grene og 
lignende. Duerne leverer julestjerner og kommer med deres træstammer. Juletræerne 
leveres igen fra Peter Petersen – Longelse. Ib og Arne henter dem. 
 
6. 
Bedømmelseskort har vi – Peter gør dem klar. Præmiekort er på lager. 
Ib indkøber de manglende ærespræmier – Peter bestiller rosetter. Rettet Banner sættes 
op af Ib og medhjælp. 
 
7. 
I voilere kommer (ud over evt. duer) - 1,2 Mignon And fra Stine og 1,2 Tyske Wyandotter 
fra Rune til bedømmelse. 
Uden for bedømmelse et hold stribede Plymerock fra Arne og et hold Lutterhøns fra Ib. 
 
8. 
Torsdag den 17.11 starter vi med kaffe og rundstykker kl. 9.00. Ib kommer med morgen 
brød, Bestyrelsesmedlemmer tager en kande kaffe med hver. 
Christian og hans elev hjælper med burene. 
Kl. ca. 12.00 spiser vi rugbrød og pålæg. 
Om aftenen spiser vi Pizza. 
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9. 
Fredag den 18.11 kl. 8.00 morgenkaffe med dommerne – møder ind 7:30 og vander 
dyrene.  
Ib kommer med morgenbrød. 
Dyrlægen bestilt til kl. 8.00 
Kl. 13.00 er der dommerfrokost  - med sild og smørebrød – 2 stk pr. mand fra Bagenkop 
Kro – Bestilles til afhentning af Christian kl. 11.00. Peter bestiller maden og køber ind til 
froskosten. Jill graverer pokalerne – og Arne sørger for transporten. 
 
10. 
Lørdag den 19.11 er der morgenbrød og kaffe kl. 9.00 – mødetid 8.30. 
Vi spiser middag hjemme (eller medbragt) – og lukker udstillingen efter tidsplanen. 
 
11. 
Søndag den 20.11 mødes vi 8.30 – og får kaffe og rundstykker kl. 9.00 
Middag hjemme (eller medbragt)… 
Vi spiser pizza efter oprydningen 
 
 
 
 
 
Næste møde indkaldes der til af formanden.  

 

Ref. Peter Bøgebjerg Andreasen 


