Eurasier Klub Danmark

Stiftet den 09. september 2007
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub

Referat af EKD-bestyrelsesmøde, 15. april 2015, klokken 18.00
afholdt hos Gerdt Hylbæk Nielsen Risdalvej 7 8260 Viby J
Deltagere:
- Legarth Brenbak
- Gerdt Hylbæk Nielsen
- Lisbeth Slots
- Erik Basballe Hedegaard
Afbud: - Asger Jakobsen

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt

2. Orientering/nyt fra formanden.
Ikke noget nyt

3. Opfølgning fra sidste møde.
a) Retningslinjer for udvalgene, herunder eks. Sende ting til Webmaster
Systemet er ikke færdig gjort, endnu.
Venter til efter generalforsamlingen

b) Ind skrivning af de vedtagende vedtægter ved urafstemning
Er det færdig?
Vi har fået tilbage melding fra DKK, som har godkendt forslag 1 og 3, men forslag 2 kunne ikke godkendes

c) Fastsættelse af tidspunkter for klubbens aktiviteter (familiedag, træf m.v.)
Gert følger op med Lone

4. Økonomi/budget.
a) påtegning af udlægs/kørsels bilag
Udfyldt
b) medlemsstatus. Hvor mange har betalt til 31-01-2015 og hvor mange til 31-03-2015
Legarth taler med Asger
c) Hvordan fastholder klubben sine medlemmer?
Opdatere hjemmeside og være mere aktive
d) Regnskabs/Budget status Er regnskab revideret? er der lavet budget?
Legarth taler med Asger
e) Er der sendt rykkere ud til dem der mangler at betale?
Legarth taler med Asger
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5. Generalforsamling 2015. Bliver på Bøsøre Camping søndag den. 13-09-2015 Kl. Ca. 12:00
Klubben giver en let anretning mad, der skal laves tilmelding.
a) koordinator til udstillingsudvalg
Bestyrelsen forventer at koordinatoren, minimum deltager ved på 75% af udstillingerne, Kirsten har bekræftet
at hun vil efterleve dette.

6. Klub Blad, Redaktør (der er jo ikke nogen der har vist interesse, udover at brokke sig over at vi ikke
har noget blad) eller Kun nyhedsbrev på hjemmesiden?
Med på generalforsamling som et punkt.
Eks. Opdrætter laver et indlæg til bladet

7. Fastsætte. Mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder. VIGTIGT i har jeres kalender
med.
D.12-09-2015 kl. Formøde efter udstilling
D.13-09-2015 kl. konstituerende møde efter GF. På Feriepark Bøsøre Strand på Fyn

8. Neutral hvalpeanviser
Nej, men vi skal opfordre Kennel/opdrætter til at blive mere synlig på hjemmesides hvalpeliste

9. Eventuelt
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