Referat fra bestyrelsesmøde
søndag den 11. sept. 2011 på Tåsinge.
Deltagere: Asger Jakobsen, Christina Friis, Isabelle Mandel og Helene Harild (referent)
Afbud fra: Ole Søndergaard

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Opfølgning fra medlemsmødet.
Økonomi/budget, budget-status, afl.- og påtegning af udlægs/kørsels bilag – Asger
Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner
a. Aktivitetsudvalg: Midlertidig status af DES 2011 – Helene
b. Avls- og Sundhedsudvalget – Christina
c. Udstillingsudvalget: – Christina
d. PR-udvalget: webmaster ( status og fremtid ), merchandise, bladet,
hjemmesiden – Isabelle
e. Hvalpeanviser/racerep. – nuværende og kommende kuld/parringer – Helene
5. Evt.
a.
b.
c.

Ad 1:
Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
Ad 2:
Der var en megen positiv stemning ved medlemsmødet og ca. 20 deltagere.
Opsamling af ideer og kommentarer i separat dokument, som Isabelle skriver
sammen.
Ad 3:
Det ser pænt ud med økonomien også fordi vi kun har udsendt et blad i år.
Indtægt fra auktion lørdag ved DES 2011 gav klubben en indtægt på 5500 kr., som
skal bruges til et specifikt arrangement eller andet, som synliggør udbyttet af
auktionen for vores medlemmer. Stor tak til alle medlemmer, som skaffede og
medbragte gaver til auktionen – og til dem, som bød og betalte!
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Der er 152 medlemmer pr d.d.
Christina laver oplæg til ny indmeldelsesformular både til enkeltindmeldelse og til
indmeldelse af hvalpekøbere.
Asger kontakter DKK for at undersøge mulighed for at DKK står for opkrævning af
kontingent.
Christina kontakter DKK for at få en liste over samtlige eurasierejere i Danmark for at
sende brevet til ikke-medlemmer om glæderne ved at være en del af klubben.
Ad 4.a:
Arrangementsplanlægning: Møde afholdes senere på året, så vi som sidste år kan lave
en arrangementsplan for det kommende år.
Ad 4.b:
Vi understreger at Avls- og Sundhedsudvalget kun servicerer klubbens medlemmer og
ikke alle eurasierejere.
Vi sender kun én repræsentant til IFEZ-mødet i år, da det afholdes på et meget dyrt
hotel.
Opdrætterdag afholdes den 26. september, vi håber på god tilmelding.
Udvalget skal diskutere, hvad vi kan gøre for at gøre det attraktivt for opdrættere at
melde deres hvalpe ind i klubben.
Henvendelser fra potentielle hvalpekøbere videresendes primært til opdrættere, der
melder hvalpekøbere ind i klubben.
Forslag om at klubben skal udvikle egen hvalpetest var stillet af Marianne Ludvig.
Konklusionen blev, at der ikke umiddelbart er ressourcer til et stort udviklingsarbejde.
Der findes mange forskellige hvalpetest, som opdrætterne kan vælge imellem
allerede.
Ad 4.c:
Plan for kommende udstillinger forsøges at fordeles geografisk
Listen bliver kortere end tidligere.
Vi holder juleudstilling sammen med spidshundeklubben i Nyborg.
Det var rigtig glædeligt, at vi havde 38 tilmeldte hunde til udstillingen den 10. sept.
2011
Ad 4.d:
Alle opfordres til at sende fotos til Pia til brug på website og i bladet.
Isabelle undersøge hvordan hun og Pia lettest kan dele fotos virtuelt.
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Pia Henriksen planlægger et næste blad til udsendelse i december. Bidrag er
velkomne!
Merchandise:
Prøver på T-shirts-tryk blev vurderet ved mødet. Konklusionen blev at vi får lavet Tshirts/bluser efter bestilling.
Kirsten bestemmer sortiment
Opfordring til at skrive på klubbens website, hvad der skal til af undersøgelser for at
blive avlsgodkendt.
Ad 4. e:
Aktuelt har vi en mulig omplacering af én hund.

Helene Harild
11. september 2011
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