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

Referat fra bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD)

Dato:
Sted:
Deltagere:
Afbud:

30. maj 2009 kl. 10.00
Hos John Leeholm
Formand John Leeholm (JL), Næstformand Ingelise Boje (AB), Bestyrelsesmedlem
Ole Søndergaard (OS) og Sekretær Pia Henriksen (PH)(Referent)
Kasserer Anne Byrdal

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Opfølgning på sager under behandling
3. Orientering/nyt fra formanden
4. Økonomi/budget
5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner
a. Aktivitetsudvalget – Ingelise
b. Avls- & Sundhedsudvalg – John
c. PR-udvalg – Ole
d. Udstillingsudvalg – Pia
6. Eventuelt

Ad. 1.
Referat for sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
Ad. 2.
Bestyrelsen arbejde har nu i længere tid stået i stampe på grund af få personers konstante
modarbejdelse. Det er ikke fair over for klubbens andre medlemmer, så nu skal der trækkes
en streg i sandet.
Der vil til det kommende blad blive udarbejdet en notits som bekendtgør at bestyrelsen nu
trækker en streg i sandet og ikke længere vil acceptere den konstante modarbejdelse fra
enkelte medlemmer.
Inden bestyrelsesmødet har Gitte Børgesen valgt at sende det ufærdige blad til bestyrelsen og
meddelt at hun ikke vil færdiggøre det. Det vælger bestyrelsen at se som en ”opsigelse” og
udpeger Anne Byrdal som bladansvarlig.
Bestyrelsen diskuterede derefter hvorvidt der kan foretages disciplinære handlinger i form af
f.eks. advarsler for dårlig opførsel bl.a. på årets generalforsamling. Det blev denne gang
besluttet ikke at gøre noget, da bestyrelsen ønsker en ”ny start”. Men sker det igen vil der
skrides ind.
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Såfremt medlemmerne ikke kan behandle hinanden ordentligt, vil der blive skredet til
disciplinære handlinger. Respekter hinandens holdninger og meninger og behandl hinanden
med respekt.
Forretningsordenen er blevet gennemgået som forskrives.
Ad. 3.
Pt. ingen ting.
Ad. 4.
Indestående på hovedkonto: 37.610,48 kr.
Indestående på udstillingskonto: 5044,73 kr.
Medlemmer i alt: 162.
Som foreslået på Generalforsamlingen har bestyrelsen undersøgt hvad det vil koste at købe et
opkrævningssystem. Det vil koste klubben min. 1400 kr. om året. Der arbejdes videre med en
sådan løsning.
Ad. 5.
a. Aktivtetsudvalget:
Der blev orienteret om forberedelserne til årets eurasierweekend i september.
b. Avls-/sundhedsudvalget:
Der afholdes opdrætterdag den 21. juni.
c. PR-udvalg:
Blad:
Forslag til at Formandens ord laves om til Nyt fra bestyrelsen.
Forslag til spørgsmål og svar i bladet.
d. Udstillingsudvalg:
Orientering fra arbejdet med Eurasiershowet og indledende arbejde med WDS 2010.
Ad. 6.
Intet til eventuelt.

