
                                                                                                                             

Referat af bestyrelsesmøde i EKD d. 01.02.2016. mødet blev holdt hos Ole Søndergaard, Struer.  

Tilstede:  

Ole Søndergaard,  

Birte Pedersen,  

Lisbeth Slots, 

Søs Museth,  

Lone Vindslev.  

Afbud: Ingen afbud. 

Referent: Lone Vindslev.  

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Opfølgning fra sidste møde  

 a. Mailadresser på bestyrelsen 

 b. IFEZ-samarbejde og Dandy Walker-projekt 

 c. Plan vedr. nye og gamle medlemmer. 

 d. Klubvinderregnskab 

4. Orientering/nyt fra formanden – Opstart/justeringer af udvalg,  

5. Økonomi/budget, medlemsstatus. 

6. Nyt vedr. udvalgene/kontaktpersoner – Opstart af udvalgene. 

        a. Aktivitetsudvalg 

        b. Avls- og Sundhedsudvalget  

        c. Udstillingsudvalget 



        e. Klubblad 

        f. Webmaster/hjemmesiden  

        g. Merchandise  

        h. EKD-facebook side. 

        i. Sponsorarbejde  

7. Eventuelt 

       a. Intern info i bestyrelsen imellem bestyrelsesmøder. 

       b. Div. indlæg til hjemmesiden 

 

Referat :  

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.  

2.  

   a. Søs løser problem med hendes bestyrelsesmail.  

   b. Vi er stadig med i IFEZ samarbejde, som i øvrigt er gratis for klubben. Såfremt der er nogen fra 

Danmark, der ønsker at benytte tyske hanhunde til deres parringer så skal vi være medlem af IFEZ for at det 

er en mulighed.  

Vedr. Dandy-Walker projektet, har Maj Andersen fra Thisted tilbudt at udtage hårprøver fra deltagende 

hunde. Der vil blive 2 i Jylland, formentlig i Århus og Thisted. Nærmere info om dette vil komme på EKD  

hjemmeside. På Sjælland kan der udtages prøver gratis på Landbohøjskolen efter nærmere aftale, info om 

dette er udsendt til ejerne af de hunde som er tilbudt deltagelse.  

Resultaterne af prøverne vi tilgå de enkelte hundeejere, når projektet er færdigt i efteråret. Der er aftalt med 

de PHD studerende der laver projektet at de vil komme til Eurasiertræffet i september og fortælle om 

projektet (ikke resultater). 

  c. Søs, Birte og Lone arbejder på det.  

  d. Udstillingsudvalget skal udfærdige klubvinder resultat og alle nødvendige oplysninger til Ole , så 

diplomer er  klar til underskrift og print,, inden første udstilling. 

4. Se under punkt 6. 

  5. 

EKD har ved udgangen af januar 2016. et medlemstal på 200. Fordelt som følgende: Ordinære medlemmer 

139.  Familiemedlemskaber 18 og 43 hvalpemedlemskaber.   

 



 6. 

  a. Aktivitetsudvalget har holdt møde og der vil komme en kalender på EKD hjemmeside med info.  

  b. Avl og sundhedsudvalget mødes senere på mdr. 

  c. Udstillingsudvalget mødes senere på mdr. 

  e. Klubblad er planlagt til 4 gange om året, det som udkom i dec. har fået en meget positiv modtagelse af 

medlemmer.  

  f. Bestyrelsen har vedtaget at investere i en ny og meget mere brugervenlig hjemmeside.  Ole fremlægger 

forslag fra Webinnovate, som vi arbejder videre med. 

  g. Vi arbejder på hvad der skal ske på den front, samt vedr. Logo. 

  h. Det ser vi på ved næste møde, men ønsket er at den fungerer som supplement til klubbens hjemmeside.  

  i. Olivers, Royale Canin, Søs og Lisbeth arbejder med det, i samarbejde med udstillingsudvalget.  

7. 

Der aftales mere info nu udvalgene er kommet fra start, bla. via bestyrelsens interne Facebook gruppe.  

 

Næste møde fastsættes til 26.04.2016.  

 

 

Lone 15.02.2016  

  

 

 

 

 

  

   

 

     

        



 

 

 


