Eurasier Klub Danmark
Stiftet den 09. september 2007
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub
Hedensted 30 august 2017
Deltagere:
•
Legarth Brenbak (LB)
•
Erik Basballe Hedegaard (EH)
•
Alice Callesen (AC)
•
Lene Nørgaard (LN)
•
Søs Museth (SM)
•

Lisbeth Engelschmitdt (LE) Afbud

Referat: Vedr. Bestyrelsesmøde den. 30-08-2017 Spettrupvej 1-3 8720 Hedensted
1. Underskrift af referat fra Bestyrelsesmøde 12.07.2017
2. Orientering / nyt fra formanden Mail fra CF trukket sig som Ifez repesentant
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. Der er

stillet et spørgsmål til Kurt Kotrschal i Østrig – og der kommer et auto svar tilbage at han er
på ferie og vi afventer svar.
Sprøgsmål til Kurt

Haslev it. 21st July 2017
To Prof. Dr. Kotrschal
We have received a message from one of our members to remove his male dog (see inserted
image) registered in the IFEZ database, from the database but our IFEZ representative says that it
can not be. Can you confirm this?
Yours sincerely
Legarth Brenbak
Chairman Eurasier Klub Denmark
b)

c)

Udfærdige udkast til et opslag op hjemmesiden og FB hvordan man som køber, skaber kontakt til opdrættere.
Underudfærdigelse
IFEZ hvordan skal det være fremadrettet? Vedr. vores IFEZ repræsentant, personen der sidder og indberetter data
i databasen, har forladt sin post.
Jeg vil gerne stille forslag om at vi drøfter på kommende bestyrelsesmøde - hvem der fremover skal sidde på denne
post og skal vedkommende “klædes på” af tidligere indberetter? Venligst Lene

Vedkommende der er IFEZ repræsentant skal klædes på af IFEZ. Det må være en selvfølge at vi
kan hente hjælpe i Ifez
Ændring af retningslinjer for Avl – og Sundhedsudvalget

e)

Referat fra IFEZ mødet Stuttgart skal på hjemmeside (Lisbeth)
Hjemmeside skal opdateres i forhold til IFEZ

f)
4.

Udsættes til næste møde da LE har meldt afbud

Regel for klubvinder ? Underudarbejdelse

Økonomi / budget
a)
Påtegning af udlægs/kørsel bilag Udfyldes, signeres og afleveres til AC
b)
c)

5.

Under udarbejdelse

d)

177Medlemmer 20 familiemedlemmer
Mobilepay er nu en mulighed til betaling af merchandise,
medlemskab osv. Husk at skrive medlemsnummer i besked til modtager.
Regnskab gennemgået
Medlems status

Regnskab og budget

Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner
a)

Aktivitetsudvalg (Søs)

Har haft travlt med forberedelse til jubilæum
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Avls og sundhedsudvalg (Erik) Ingenting

at tilføje. Skal mødes indenfor nærmeste fremtid.
er opdateret.
Udstillingsudvalg (Alice) Intet at tilføje

b)

PR udvalg (Legarth) Hjemmesiden

c)
d)
6.

Avl og Sundhed
Økonomi / Budget Ok

a)
7.

Udstilling / aktivitet udvalg
a) 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 Der

er blevet arbejdet intensivt med jubilæumet – tingene er ved

at falde på plads.
b)

8.

Datoer og mødesteder for kommende bestyrelsesmøder
a)

9.

Der er brug for udstyr der kan samarbejde med Dansk Kennel
Klub’s system. Der indhentes tilbud. Det væsentlige er – anvendelighed og drift
sikkerhed.

IT udstyr til Udstillinger

Fastsættelse af mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder.
30. 08. 2017 Hedensted?

Erik laver en Doodel.

Eventuelt

Formand: Legarth Brenbak • Skovagervej 4 • DK-4690 Haslev

 +45 81 72 72 00 •  formand@eurasierklubdanmark.dk •  www.eurasierklubdanmark.dk

