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

Referat fra bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD)
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud:
Ej mødt:

15. marts 2008 kl. 16.30
Hos Sekretæren
Formand John Leeholm (JL), Bestyrelsesmedlem Christina Friis (CF) og Sekretær
Pia Henriksen (PH)
Næstformand Claus Teglman (CT), Suppleant Bitten von Aspern (BA) og
Suppleant Ingelise Boje (IB)
Kasserer Heidi Hammerbak (HH)

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Orientering fra formanden
Økonomi/budget
Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner
Sager til behandling/opfølgning på sager under
behandling
6. Eventuelt
Ad. 1.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Ad. 2.
Formanden orienterede om sin deltagelse i Formandsmøde i DKK.
Der har været mange rygter om at Europaudstillingen i Budapest ikke bliver til
noget. DET GØR DEN. Der er udstilling i Budapest i år.
Ad. 3.
Intet nyt da kassereren ikke er mødt til møde og ej heller har sendt materiale
til formanden.
På baggrund af at bestyrelsen ikke har oplysninger om budget og økonomi,
besluttes det at formanden også skal have adgang til klubbens
bankoplysninger og have ret til at bruge kontoen.
Det besluttes derudover, at klubben indkøber et regnskabsprogram, som
fremtidige kasserere skal bruge.
Det er desuden besluttet at klubben bruger DKKs klubprogram til at registrere
medlemmer. Det fungerer rigtig godt.
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Ad. 4.
Udstillingsudvalget:
Intet nyt fra udvalget trods lovet tilbagemelding og kontaktpersonen ikke er til
stede.
Aktivitetsudvalget:
Intet nyt fra udvalget da kontaktpersonen ikke er til stede.
Avls- og sundhedsudvalget:
Udvalget har afholdt møde og udvalgets kommissorium er forelagt bestyrelsen.
Udvalget arbejder på at få et projekt op at stå på KVL vedr.
skjoldbruskproblematikken. Dette projekt skulle gerne afklare om der er et
problem i Danmark samt hvor omfattende det i så fald er.
De vil blive udarbejdet en vejledning til alle eurasierejere som ønsker at
deltage i dette projekt.
Udvalget har besluttet at EKDs etiske retningslinjer er de samme som DKKs
ind til videre.
For optagelse på klubbens hvalpeliste skal klubbens etiske retningslinjer
overholdes og der skal medfølge sundhedsoplysninger på forældrehundene.
Annoncøren skal være medlem af EKD.
Udvalget vil udarbejde en ”køreplan” for sundhedsundersøgelser og lægge den
på hjemmesiden. ”Køreplanen” vil indeholde en kort forklaring til de forskellige
udtryk som oplysninger om hvor gammel hunden skal være før undersøgelsen
udføres.
Eurasier Show udvalget:
Ansøgningen om certifikat udstillingen er blevet godkendt i DKK.
PR-udvalg:
Regler for webmaster og regler for brug af forum blev forelagt bestyrelsen og
godkendt. Der kommer snart et forum på hjemmesiden.
Udvalget vil arbejde på at ”designe” klubbens brevpapir, således at vi får
ensrettet alle skriftlige meddelelser fra klubben.
Ad. 5.
Avls- og sundhedsudvalget har behandlet en ansøgning om dispensation fra
DKKs stambogsføringsregler. Udvalget har afgivet udtalelse til DKK, som har
truffet den endelige afgørelse. Dispensation afslået, da hunden ikke overholder
racens avlsrestriktioner.

Ad. 6.
Der vil blive udformet et skema til brug for opdrætterne når de indmelder
deres hvalpekuld i klubben. Det skal præciseres endnu mere at det kun er
opdrætteren der kan indmelde hvalpekøberne til halv pris.

