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

Skals 12 juli 2017
Deltagere:
• Legarth Brebak (LB)
• Erik Basballe Hedegaard (EH)
• Alice Callesen (AC)
• Lene Nørgaard (LN)
• Lisbeth Engelschmitdt (LE)
Afbud: Søs Museth (SM)
Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra Bestyrelsesmøde 17.05.2017
Godkendt
2. Orientering / nyt fra formanden
Møde i Aktivitetsudvalg og Udstillingsudvalg – referat er modtaget af formanden –
mangler godkendelse af udvalgene
3. Opfølgning fra sidste møde.
a) Status på registreringer af hunde i IFEZ-databasen (Erik)(Legath) vedrørende et medlems skriftlige henvendelse, omhandlende
registrering i IFEZ-databasen.
Avl og sundhedsudvalg oplyser til bestyrelsen, at hunde der er indgået i avl,
og registreret i IFEZ-databasen, kan ikke umiddelbart slettes. Der besluttes,
at Eurasier Klub Danmark skal rette en officiel henvendelse til IFEZ med
henblik på afdækning af handlemuligheder for EKD medlemmer der ønsker
data slettet i IFEZ – database.
b) Regler for hanhunde galleriet på hjemmeside (Erik)
EH, rundsender og fremlægger oplæg – oplæg godkendt og EH søger for at
regler bliver tilgængelige på hjemmeside.
c) Referat fra IFEZ mødet Stuttgart skal på hjemmeside (Legarth) (Lisbeth)
oversættelse?
Hjemmeside skal opdateres i forhold til IFEZ
4. Økonomi / budget
a) Påtegning af udlægs/kørsel bilag
Udfyldes, signeres og afleveres til AC
b) Medlems status
175 medlemmer, 19 familie medlemmer
Regnskab og budget
Klubben har snart Mobilepay - registreret og tilknyttet klubbens bankkonto
FI nr. på fakturaerne.
5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner
a) Aktivitetsudvalg (Søs)
Udgår
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b) Avls og sundhedsudvalg (Erik)
Intet aktuelt
c) PR udvalg (Legarth)
Hvert enkelt medlem af bestyrelsen SKAL være medvirkende til at holde
hjemmeside ajour.
d) Udstillingsudvalg (Alice)
Udgår
6. Avl og Sundhed
a) Regler for optagelse på hvalpeliste på hjemmeside
Godkendt og uploades på hjemmeside
b) Regler for optagelse på EKD’s kenneloversigt
Godkendt og uploades til december 2017 på hjemmeside – hensynet til
allerede betalte kennelannoncer.
c) Udfærdige udkast til et opslag op hjemmesiden og FB hvordan man
som køber, skaber kontakt til opdrættere
Opfølgning næste gang
d) IFEZ hvordan skal det være fremadrettet?
Opfølgning næste gang
e) Ændring af retningslinjer for Avl – og Sundhedsudvalget
Opfølgning næste gang
f) Økonomi / Budget
Årlig medlemsvariabel afgift til IFEZ 30-60 €
7. Hjemmesiden
e) Når man åbner dokumenter, fx under regler så åbnes der på flere
forskellige måder – det skal vi have ensrettet
Hvert enkelt medlem af bestyrelsen SKAL være medvirkende til at holde
hjemmeside ajour.
8. Udstilling / aktivitet udvalg
a) Regel for klubvinder
Opfølgning
b) 10 års jubilæum
Lægges sammen med punkt c
c) 10 års jubilæum orientering ved AC og LB
Ringtræning og fællesspisning er programsat til fredag
Der er planlagt ”for sjov konkurrence”
Program fremsendes til bestyrelse
9. Datoer og mødesteder for kommende bestyrelsesmøder
a) Fastsættelse af mødesteder og datoer for kommende
bestyrelsesmøder.
30. 08. 2017 Hedensted?
10. Eventuelt
INTET

Referent: Lene Nørgaard
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