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

 

 

Retningslinjer for Eurasier Klub Danmarks udstillingsudvalg 

 

For Eurasier Klub Danmarks (EKD) udstillingsudvalg gælder EKD’ generelle retningslinjer for 

udvalg samt øvrige retningslinjer, der omhandler relevante emner. 

 

For EKD’s udstillingsudvalg gælder desuden følgende: 

 

Formål 

Udstillingsudvalget har til formål at arrangere et passende antal udstillinger fordelt over landet, 

alene eller i samarbejde med andre specialklubber. 

 

Medlemmer/valg 

Bestyrelsen nedsætter et udstillingsudvalg bestående af minimum 2 personer, helst fordelt 

jævnt i landsdelene. 

Udvalget er, så vidt muligt, selv-supplerende og konstituerer sig med minimum en koordinator 

og en kasserer. 

I de enkelte landsdele finder de enkelte udvalgsmedlemmer nogle personer, der er villige til at 

hjælpe med det praktiske på selve udstillingen, eller hvor der er behov for dette. 

 

Opgaver 

Ud over de generelle opgaver har udstillingsudvalget følgende opgaver: 

- kontakt med andre specialklubber om fællesudstillinger 

- vælge dommere og kontakte disse 

- vælge udstillingssteder 

- indrapportere tilmeldte hunde senest 5 uger før udstilling samt udarbejde 

udstillingskatalog 

- sende udstillingsresultater til webmaster 

- i øvrigt følge DKK’s udstillingsregler 

 

Økonomi 

Der skal udarbejdes et budget for hver udstilling EKD deltager økonomisk i. Efter hver 

udstilling aflægges der regnskab til kassereren i EKD senest en måned efter afholdelse af 

arrangementet. 

 

Udstillingsudvalget kan, hvis det skønnes nødvendigt, og det er økonomisk muligt, få dækket  

tilsagte hjælperes transportudgifter helt eller delvist. 

 

Øvrigt 

Mindst én fra udstillingsudvalget deltager på klubbens egne udstillinger eller sørger for, at der 

er en, der kan repræsentere Eurasier Klub Danmark. 

Enhver ret, herunder patent-, mønster- og ophavsret til produkter og promotionmateriale af  

enhver art, systemer og EDB-programmer mv. der udvikles eller fremstilles under arbejdet i  

udvalget, tilhører Eurasier Klub Danmark. 

Eurasier Klub Danmark har således retten til enhver udnyttelse af arbejdsresultaterne – alt 

med respekt for lov om arbejdstagers opfindelser og anden ufravigelig lovgivning. 

Udstillingsudvalget skal følge ”drejebogen”. 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. november 2010 

 

Bestyrelsen 


