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

Referat af EKD-bestyrelsesmøde, 22-03-2014 afholdt Skolegade 52 i
Herning
Deltagere:
-

Legarth Brenbak
Asger Jakobsen
Ulla Røjgaard
Gerdt Hylbæk Nielsen (ref.)
Arne Rask Kappel (afbud)
Anna Marie Brenbak (afbud)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra det sidste møde afholdt Skovagervej 4 i Haslev.
• Referatet blev gennemgået, godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
2. Orientering/nyt fra formanden.
• LB orienterede fra det seneste formandsmøde i DKK:
o

o

o

o

o

DKK følger specialklubbernes beslutninger om avlsanbefalinger, som de
har vedtaget på deres respektive generalforsamlinger. DKK respekterer,
at specialklubbernes generalforsamlinger er øverste myndighed, men
opfordrer til, at der ikke vedtages ændringer hvert år.
LB orienterede også om, at DKK anbefaler alle klubber, at det skrives ind
i deres vedtægter, at al kommunikation omkring generalforsamlinger kan
ske elektronisk – og at alle beslutninger ikke nødvendigvis skal sendes til
urafstemning. LB fortalte, at han på klubbens vegne havde opfordret til
at de nødvendige vedtægtsændringer blev bestemt af DKK og kollektivt
indført i alle specialklubbers vedtægter.
DKKs Standardudvalg kigger på de forskellige racers oprindelige
racebeskrivelser, da det har vist sig, at der i flere raceres standarder er
fejl i de oprindelige oversættelser. Hvis vi i EKD derfor mener, at det
skulle være tilfældet for eurasieren, vil udvalget gerne kigge på det. FCI
har samtidig anbefalet, at der i alle tilfælde udarbejdes en engelsk
standardbeskrivelse af racen.
LB fortalt også, at DKK har forsøgt at komme i dialog med den nye
fødevareminister angående hundeloven, men at det desværre ikke er
lykkedes.
DKK har udgivet forskellige film, som de opfordrede specialklubberne til
at linke til på deres hjemmeside, sådan at hvalpekøbere m.fl. kan lære
nogle basale ting om det at holde hund.
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o
o
o

DKK opfordrede også specialklubberne til at komme med forslag og idéer
til TV2 Fri, hvor der er indgået en aftale om faste indslag om hunde.
Der var blevet uddelt et tilrettet udstillingsreglement.
EDB-systemer til udstillinger var også blevet drøftet. LB havde i den
forbindelse opfordret DKK til at kontakte IT-universitetet eller en anden
uddannelsesinstitution med henblik på at få etableret et samarbejde om
udvikling af et fælles system, alle specialklubber kunne bruge.

3. Opfølgning fra sidste møde
• Ny Hjemmeside (Legarth):
o

o

Hjemmesiden skal i luften hurtigst muligt. LB har aftalt møde med
leverandøren. Der er problemer med at få styr på billeder m.v., da de
ikke har været organiseret i datoorden. Der aftales en dag med
leverandøren, hvor der kan undervises i det nye system.
Torsten Toksvad (kommende hvalpekøber hos Kennel Skovagergaard),
har påtaget sig opgaven med at være ny webmaster for klubbens
hjemmeside.

•

Bestyrelsens forretningsorden (Gerdt & Legarth):
o Den udarbejdede beskrivelse lægges på hjemmesiden med ny
revideringsdato (30-11-2013).

•

Bestyrelsens funktionsbeskrivelse (Arne & Asger):
o Den udarbejdede beskrivelse lægges på hjemmesiden med ny
revideringsdato (30-11-2013).

•

Ændring og drøftelse af udvalg
o Arne skulle komme med et oplæg til, hvad der skulle skrives på
hjemmesiden om avl og opdræt. Da han pga. sygdom ikke deltog i
mødet udskydes emnet til næste møde.
o Kirsten er fortsat koordinator for Udstillingsudvalget og Birthe + Birgit er
praktiske ansvarlige ift. vores egne udstillinger. Lu er med på nogle
skriverier m.v. og Lisbeth Slots har påtaget sig opgaven med at stå for
rosetter m.v.
o Marianne Ludvig er koordinator for Aktivitetsudvalget. Der er aftalt
mentalbeskrivelse 31/5 på Fyn i forbindelse med generalforsamlingen.
Prisen for mentalbeskrivelsen blev drøftet. Bestyrelsen besluttede at
fastholde prisen på 350 kr. pr. hund. Evt. pris for forplejning hele dagen
er 125 kr. Morgenmad alene koster 50 kr.
o I Aktivitetsudvalget sidder flg. personer: Marianne, Lone og Gerdt (Anne
Hviid og Pia Luna Holm er ikke længere medlemmer af udvalget).
o Status på urafstemning. Gerdt færdiggør materialet, der skal udsendes
og LB printer, pakker og sender til de stemmeberettigede medlemmer
ved generalforsamlingen 2013.
o Retningslinjer for udvalgene:
Udstillingsudvalget skal pudses til (Gerdt er ansvarlig).
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Der skal laves retningslinjer for opdræt (Arne er ansvarlig for opgaven,
men da Arne ikke genopstiller, afventer vi sammensætningen af den nye
bestyrelse).
4. Økonomi/budget.
• Påtegning af udlægs/kørselsbilag:
o Der blev påtegnet bilag til udlæg til kørsel.
•

Medlemsstatus I database (AJ):
o Da fristen for betaling af kontingent for 2014 udløb 31. januar 2014, var
der flere, som ikke havde betalt. De pågældende tilsendes en
reminder/rykker. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent er ikke
længere medlemmer af klubben (Asger er ansvarlig).

•

Regnskabs- og budgetstatus (AJ):
o Asger arbejder på at færdiggøre regnskabet for 2013, som skal
fremlægges for klubbens revisorer.

5. Eksklusion af medlem
• Bestyrelsen behandlede en henvendelse og tog beslutning om at frembringe
sagen for DKK til videre behandling jf. klubbens og DKKs vedtægter (Legarth
er ansvarlig).
6. Generalforsamling, 31-05-2014:
• Bestyrelsen besluttede at afvikle generalforsamlingen hos Kennel Tværskov, kl.
13.00 (tidspunktet er efterfølgende ændret til kl. 17.00). Materiale til
medlemmerne skal udsendes seks uger før – dvs. senest påskedag 2014. Af
hensyn til påsken satses der på, at kunne udsende i uge 15/2014. Regnskabet
skal være klar (Asger er ansvarlig for at sende det til revisoren og for at få det
godkendt). Der skal udarbejdes et budget for det kommende år (Asger er
ansvarlig).
•

På generalforsamlingen er flg. på valg:
o Legarth: Nej
o Arne: Ja (men genopstiller ikke)
o Asger: Nej
o Ulla: Ja (men genopstiller ikke)
o Gerdt: Nej
o Suppleanter er altid på valg
Bestyrelsen konkluderede, at der dermed skal findes fire kandidater (en i
stedet for Arne og Ulla + to suppleanter). Det blev vedtaget, at
offentliggøre, at der er ledige pladser i bestyrelsen i bladet. Kandidater til
bestyrelsen skal skriftligt tilkendegive deres kandidatur til formanden eller
sekretæren seneste fire uge før generalforsamlingen. Der skal oså udpeges
en dirigent (Legarth spørger ham, der var det sidste år).
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7. Fastsættelse af mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder.:
•

Der blev aftalt flg. møder:
o 04. maj i Aarhus hos Gerdt
o 31. maj hos Kennel Tværskov i Morud på Fyn (konstituerende møde)
o Datoer for efterfølgende møder fastlægges efter generalforsamlingen.

8. Eventuelt
• Intet.

Mødet sluttede kl. 15.30
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