Referat fra
bestyrelsesmøde søndag den 7. juli 2011 kl. 11.00 - 15.00
i Slangerup
Deltagere: Asger Jakobsen (AJ), Christina Friis (CF), Isabelle Mandel (IM), Ole Søndergaard
(OS), Helene Harild (HH) (Referent).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Opfølgning fra sidste møde.
Orientering/nyt fra formanden
Økonomi/budget, budget-status, afl.- og påtegning af udlægs/kørsels bilag – Asger
Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner
a. Aktivitetsudvalg: DES 2011 – Helene
b. Avls- og Sundhedsudvalget – Christina/Ole
c. Udstillingsudvalget: – Ole
d. PR-udvalget: webmaster, merchandise, andet – Isabelle(evt. status fra Asger)
e. Bladet – Ole
f. Hjemmesiden – Isabelle/Ole
g. Hvalpeanviser/racerep. – nuværende og kommende kuld/parringer – Helene
6. Bestyrelsens funktionsbeskrivelser.
7. EDK`s avlsanbefalinger –
a. Status på avlsmateriale i DK – Christina
b. Avlsanbefalingerne enkelte fokuspunkter belyses omkring evt. justering.
8. Hvad kan vi gøre anderledes/nyt i klubben, for at gøre den mere attraktiv for flest
muligt og samtidigt være en interessant klub for nye medlemmer – Isabelle
a. planlægning af skovture
b. interessante indlæg på hjemmesiden om emner som
- pelspleje
- foder
- ny hvalp i hjemmet
- opdragelse
- problemadfærd
- tips og ideer.
- m.m.
10. Evt.
a.
b.
c.

Næstformand: Helene Harild • Kongensgade 71 • DK-3550 Slangerup  3284 1084
•  naestformand@eurasierklubdanmark.dk •  www.eurasierklubdanmark.dk

Ad. 1: Godkendelse af referat
Referat fra møde den 2. april 2011 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Ad. 2: Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
Funktionsbeskrivelsen for sekretæren blev gennemgået og opgaverne blev fordelt således:
Forberedelse og udsendelse af generalforsamlingsmateriale
Ekstraordinær indkaldelse, ekstra-udsendelser, urafstemning
Velkomsthilsen til nye medlemmer
Udsendelse af blad
Referater fra møder

Christina
Christina
Isabelle
PR-udvalget
Helene

Isabelle beholder titlen som sekretær.
Ad. 3: Orientering/nyt fra formanden
Det blev besluttet at Eurasierklub Danmarks årlige træf er gratis at deltage i for alle, hvor
mindst én i husstanden er medlem af klubben. For ikke-medlemmer betales 50 kr. for
deltagelse.
Ad. 4: Økonomi
Asger skal finde ud af, hvordan han foretrækker at bogføre klubbens regnskab. Det program,
som Legarth og spidshundeklubben udviklede forudsætter Access. Dette program har Asger
ikke.
Økonomien ser fin ud, da vi ikke har haft udgifter til udsendelse af blad i år.
Arrangementer med forplejning skal kunne gå op, så deltagernes indbetalinger dækker
udgifterne.
Der er 135 medlemmer pr. d.d.
Ad. 5: Nyt fra udvalgene
a. Der er pænt med tilmeldinger til DES allerede. Christina går videre med at arrangere barnog-hund-udstilling.
Plan for arrangementer for efteråret fremgår af website.
Vi gør en ekstra indsat for at få etableret skovture rundt om i landet inkl. Isabelle laver
drejebog for afholdelse af skovtur.
Christina får fat i pokalen og sætter pokalskovture i gang.
b. Avl og Sundhed
HD-indeks er tilgængeligt på hundeweb via DKK.
Udvalget har holdt møde med Helle Porkovski, som står for HD-indeks-systemet for at kunne
anvende systemet.
Eurasiernes HD-indeks ligger rigtig pænt og er et godt redskab for udvalgets anbefaling af,
hvilke hunde der passer sammen samt basis for vurdering af dispensationssager.
I vores avlsanbefalinger er anført en maxgrænse for indavl på 6,25 mens IFEZ har en grænse
på 4. Dette drøftes videre i udvalget og kan tages op på næste generalforsamling.
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Mængden af hanhunde, som både er sundhedstjekket og udstillet er ikke så stor, som ønsket.
Der er masser af sundhedsprøver, men for mange er ikke udstillet. I Tyskland kan hanhunde
avlsgodkendes vha. en Ankøring (ca. 1-times test af hund samt kontrol af sundhedsresultater).
Alle opfordres til at gribe fat i de hanner, de kender og sørge for at få dem avlsgodkendt om
muligt.
Hvert efterår vil udvalget lave en statistik over hofter/øjenhår etc., som skal udgives i bladet.
Avlsanbefalingerne tages løbende op på avls- og opdrættermøderne, hvor spørgsmål besvares
og formål og indhold uddybes.
c. Udstillingsudvalg
Udstilling ved DES 2011 forventes at dømmes af Hanne Laine.
Chow-klubben er rykket for udstillingsliste for 2012.
Ved møde i fredags i udvalget blev bedømmelsessystem for Årets Eurasier diskuteret. Et oplæg
fremlægges til debat.
d- PR-udvalget
Otte potentielle leverandører af tryk/broderi på tøj er ved at blive sammenlignet for at finde en
fremtidig leverandør af merchandise.
e. Bladet
Det er vigtigt at få sendt et blad ud så hurtigt som muligt.
Isabelle tager fat i Gitte vedr. overlevering af filer til blad-produktion samt undersøger mulige
open source/freeware programmer.
Helene tjekker med kontakt vedr. opsætning af ny skabelon til blad.
f. Hjemmeside
Stor tilfredshed med Pia som web-master!
g. Hvalpeanvisning
Helene er fortsat hvalpeanviser for EKD.
Dorthe er ikke længere medlem af klubben og er derfor ikke længere hvalpeanviser.
Ad. 6: Bestyrelsens funktionsbeskrivelser
Helene opdaterer det rundsendte dokument og sender det rundt igen.

Ad. 7: EDK’s Avlsanbefalinger
Se tidligere pkt. 5b.

Ad. 8: Nye medlemmer
Dette punkt tages op ved kommende bestyrelsesmøder.
Om vi skal gøre noget fra klubbens side for at lokke opdrættere til at melde deres
hvalpekøbere ind i klubben blev diskuteret.
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Dette punkt skal også drøftes ved kommende møder.
b. Indlæg på websitet blev diskuteret.
Artikler fra vores blad kan lægges på websitet samt andet med navn under, men vi kan ikke på
nuværende lægges os fast på, hvad klubben kan lægge navn til.
Ad. 9: Evt.
Næste bestyrelsesmøde er den 11. september i Tåsinge.
Helene 3. juli 2011
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