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Eurasier Klub Danmark 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD) 
 
 
 

Dato: 12. oktober 2008 kl. 10:00 
Sted: Hos Christina Friis 
Deltagere: Formand John Leeholm (JL), Næstformand Ingelise Bøje (AB), Kasserer Anne 

Byrdal (AB), Bestyrelsesmedlem Christina Friis (CF) og Sekretær Pia Henriksen 
(PH)(Referent) 

Afbud: Ingen 
 
 
Dagsorden:   
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og telefonmøde 
2. Økonomi/budget 
3. Sager til behandling/opfølgning på sager 
4. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner  

• godkendelse af kommissorium fra udvalgene 
5. Eventuelt 

 
Ad. 1. 
Referaterne fra de to foregående møder blev godkendt.  
 
Ad. 2. 
Der er lidt problemer med at komme i gang med det nye regnskabsprogram. Anne tager 
kontakt til en der hurtigt kan hjælpe os i gang med det nye program. Det blev ligeledes 
besluttet at alle bilag der er ført i et andet system af den foregående kasserer, igen vil blive 
bogført i vores nye system. 
 
Kassereren påpegede at der maksimalt må gå løbende måned plus 30 dage inden der 
indsendes bilag til afregning (ved udlæg).  
 
Det blev besluttet at udlæg over 500 kr. skal godkendes af hele bestyrelsen.  
 
Hvert udvalg kan få 500 kr. pr. år, til interne aktiviteter og skal derudover søge bestyrelsen 
om yderligere penge til andre ting, uanset beløb. 
 
Økonomien i øvrigt ok. 
 
Kassereren kontakter Nordea for at få en ekstra netadgang til vores konti til brug for 
formanden. 
 
Bestyrelsen diskuterede hvilke udgifter der dækkes og hvilke der ikke gør. Når bestyrelsen 
repræsenterer klubben officielt, så dækkes udgifterne.  



 
Der skal senest 15. december meldes ud ang. indbetaling af kontingent for 2009. Anne og Pia 
udarbejder forslag til en tekst som skal i bladet, sendes pr. e-mail og på hjemmesiden. 
 
 
Ad. 3. 
Formanden udarbejder skema til brug for opdrættere når de skal indmelde deres hvalpekuld.   
 
Datoen for generalforsamlingen i 2009 bliver 26. april. Generalforsamlingen vil finde sted på 
Sjælland, nærmere information kommer senere. 
Til næste år vil vi bede medlemmerne om at give tilsagn om de kommer, så vi ikke står som 
sidste år med en masse kaffe og kage der må smides ud, samtidig er det ikke nødvendig at 
leje et stort sted, hvis vi kun bliver få mennesker. 
 
 
Ad. 4. 
Udstillingsudvalg: 
Udvalget arbejder også næste år sammen med Dansk Siberian Husky klub om udstillinger. Vi 
skal næste år arbejde på at holde en juleudstilling. 
 
Showudvalget kan fra årets Eurasier Show præsentere et overskud. Arrangementet var en stor 
succes og vi er blevet rost mange steder fra, ikke mindst af vores dommer Manfred Müller. 
Næste års show løber af stablen 11.-13. september også på Fyns Hoved. 
 
Det besluttes at udstillingsudvalget næste gang står for selve udstillingen og at aktivitets-
udvalget planlægger alt andet end udstillingen. 
 
Det blev ligeledes besluttet at når det gælder Eurasier Show, så vælges dommeren i 
fællesskab med bestyrelsen, hvorimod at udvalget selv vælger dommere til de ”almindelige” 
udstillinger. 
 
Kommissorium for Udstillingsudvalget blev behandlet og godkendt af bestyrelsen med en 
enkelt rettelse.  
 
Aktivitetsudvalg: 
Udvalget har planlagt følgende skovture: 
  

  2. november i Jylland 
   9. november på Falster 
 23. november i Jylland 
   6. december på Fyn 
 
Nærmere detaljer bliver meddelt på hjemmesiden og i bladet. 
 
Udvalget mødes i uge 43. 
 
PR-udvalg: 
Der er blevet produceret en folder som præsenterer klubben og eurasieren.  
 
Bladet er efterhånden blevet så tykt at det bliver dyrere at sende en først planlagt. Det blev 
igen konkretiseret at bladet er til skønlitterære indslag og at hjemmesiden bruges til resultater 
på udstillinger og referater. 
Det blev diskuteret hvorvidt sundhedsresultaterne skulle i bladet da de bruger meget plads. 
Men der var stor tilslutning til at de stadig skulle med, men at formen måske kunne ændres. 
 
Der blev talt om næste år at lave en tilfredshedsundersøgelse blandt læserne af bladet.  
 



Bestyrelsen har erfaret at der ikke er så meget salg i det merchandise klubben har på 
nuværende tidspunkt. Medlemmerne ønsker større størrelser og andre typer af tøj, f.eks. 
fleecetrøjer, veste osv. 
 
Der arbejdes fortsat på at finde en ny webmaster, da formanden ikke synes han har den tid 
det kræver at færdigudvikle og opdatere siden.  
 
Avls- og sundhedsudvalg: 
Udvalget arbejder på at producere information til hjemmesiden ang. de sundheds-
undersøgelser som der anbefales for eurasieren. 
 
Der arbejdes stadig på projektet ang. skjoldbruskkirtelproblemerne sammen med 
Landbohøjskolen og der opfordres stadig til at indsende blodprøver.  
 
Der er i oktober indkaldt til møde i IFEZ hvor 2 udvalgsmedlemmer samt formanden for EKD 
deltager. 
EKD vil finde ud af hvad mindstekravene for fuldgyldigt medlemskab af IFEZ kræver og se om 
vi på nogen måde kan leve op til det som klub. 
 
Kommissorium for Avls- og sundhedsudvalget blev godkendt af bestyrelsen. 
 
 
Ad. 5. 
De kommende bestyrelsesmøder blev fastlagt til: 
 
 3. januar 2009 hos formanden 
 29. marts hos næstformanden 
  


