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Hedensted 15 November 2017 

Deltagere: 
 Legarth Brenbak (LB) 
 Erik Basballe Hedegaard (EH) 
 Alice Callesen (AC) 
 Lene Nørgaard (LN) 
 Søs Museth (SM) 
 Lisbeth Engelschmidt (LE) 

 
Afbud: Lene Nørgaard (LN) 

 
  
Referat: Vedr. Bestyrelsesmøde den. 15-11-2017 Spettrupvej 1-3 8720 Hedensted Kl: 17.00 
 

1. Underskrift af referat fra Bestyrelsesmøde 30.08.2017 Ok 
2. Orientering / nyt fra Formanden 
3. Opfølgning fra sidste møde.  

a) Status på registreringer af hunde i IFEZ-databasen (Erik)(Legarth) - 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 
Evt. Skal vi kontakte DKK og svare Gerdt der ud fra hvad DKK svarer klubben? Tager vi under punkt 6. 
 

b) Udfærdige udkast til et opslag op hjemmesiden og FB hvordan man som køber, skaber kontakt til opdrættere. 
Under udfærdigelse, Lisbeth og Erik arbejder videre 
 

c) IFEZ Repræsentant? Lisbeth bliver vores nye IFEZ repræsentant og vil fremover stå for opdatering af 
databasen. (Erik ligger det på hjemmeside) 

 
d) Ændring af retningslinjer for Avl – og Sundhedsudvalget Under udarbejdelse / Hvad er Status Uændret 

 
e) Referat fra IFEZ mødet Wien skal på hjemmeside (Lisbeth)  

Hjemmeside skal opdateres i forhold til IFEZ Erik ligger referat på hjemmesiden og Fasebook 
f) Regel for klubvinder? Underudarbejdelse / Hvad er Status Ok 

 
4. Økonomi / budget 

a)  Påtegning af udlægs/kørsel bilag Ok 
b)  Medlems status Medlemmer 151, Familiemedlem 25, prøvemedlem 14 
c)  Regnskab og budget Ok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  Eurasier Klub Danmark 

 

Stiftet den 09. september 2007 
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub 
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5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner 
a)   Aktivitetsudvalg (Søs) Undersøger foredrag med Magtor 
b)   Avls og sundhedsudvalg (Erik)  

a. dk. nummer i IFEZ databasen slettes, der er nu slettet 65%, resten bliver slettet løbene.  
b. Erfa-møde: der laves beskrivelse Lisbeth og Erik   
c. Torsten med i avls og sundhedsudvalg 

c)   PR udvalg (Legarth) Blad / Vi har besluttet at udgive et Nyhedsbrev / et Års Hæfte en gang om året 
d) Udstillingsudvalg (Alice)  

a. Der arbejdes på at lave et samarbejde med Chow Chow klubben for 2019 
b. Fra 2018 går vi tilbage til det gamle system med at uddele klubcertifikaterne i Champion klassen, og 

ikke som nu i bedst i køn, da det vidste sig at være noget rod. 
c. Udvalget vil gerne have gjort junior klub vinder og veteran klub vinder officiel med titel,  kunne 

være der kom et par stykker mere og udstille. 
 

6. Avl og Sundhed 
a)   Økonomi / Budget OK 
b)   Gerdt´s klage Legarth sender svar til Gerdt 

 
7. Udstilling / aktivitet udvalg 

a) 10 års jubilæum Evaluering OK 
 

b) IT udstyr til Udstillinger.  Har ikke købt noget ud over data simkort men har prøvet en IPad med tastatur og 
den virker, kan købes for 2500,00 Ok 
 

8. Datoer og mødesteder for kommende bestyrelsesmøder 
a) Fastsættelse af mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder. 
b) Planlagt d.31-01-2018  
c) Der skal planlægges et nyt sidst feb. Erik 
d) Generalforsamling i april 

 
9. Eventuelt 

 


