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Hedensted 31 januar 2018 

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. 31-01-2018 Spettrupvej 1 C   8720 Hedensted Kl. 17.00 

 

1. Underskrift af referat fra Bestyrelsesmøder 

2. Orientering / nyt fra Formanden 

 

Der er tegnet en forsikring gennem Dansk Kennel Klub, der bl.a. dækker uheld til personer der bliver aflønnet af Eurasier 

Klub Danmark. 

Betingelser kan læses på DKK hjemmeside. 

 

Bestyrelsen er gået i gang med at kigge på persondata forordningen og hvilke konsekvenser det måtte have for Eurasier 

Klub Danmark. Eurasier Klub Danmark  håndtere måske personfølsomme data, og EKD skal efterleve den nye lov der er 

lovpligtig  fra 25 maj 2018.  

Materiale er udleveret og det skal undersøges hvordan andre specialklubber under Dansk Kennel Klub håndtere 

forordningen. 

3. Opfølgning fra sidste møde.  

 
a) Udfærdige udkast til et opslag op hjemmesiden og FB hvordan man som køber, skaber kontakt til opdrættere. 

Underudfærdigelse 

Intet nyt 

 

b) IFEZ  Repræsentant  Lisbeth Engelsmidt Database version-skriverbar og hvem skal have den anden version 

Og hvor dan får Lisbeth den skrivebar version? 

 

Underudfærdigelse der arbejdes på at finde et medlem til skrive version. 

 

c) Ændring af retningslinjer for Avl – og Sundhedsudvalget  

Under udarbejdelse  

 

4. Økonomi / budget 

a)  Påtegning af udlægs/kørsel bilag  

Udfyldes, signeres og afleveres til AC 

b)  Medlems status 

Familiemedlemmer 29 

 alm. Medlemmer 140 

 

c)  Regnskab og budget 

Regnskab for 2017 godkendt af bestyrelse 

Budget 2018: Gennemgået og godkendt for 2018 

 

5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner 

a)   Aktivitetsudvalg (Søs 

Intet nyt 

b)  

 Avls og sundhedsudvalg (Erik) 

Retningslinje for Erfa-møder er lagt på hjemmeside. 

Skema til sundhedsoplysninger til IFEZ database er lagt på hjemmeside 

 

c)   PR-udvalg (Legarth) 

Har gennemgået hjemmeside og der vil ske en opdatering 

  

 
 

 

  Eurasier Klub Danmark 

 

Stiftet den 09. september 2007 
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub 
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d)   Udstillingsudvalg (Alice) 

Der mangler medlemmer i udstillingsudvalget fra Vest Danmark. 

Er du interesseret i arbejdet kan du kontakte Anna Marie Brenbak. 

 

 

6. Avl og Sundhed 

a)   Økonomi / Budget  

Ok 

b)   Godkendelse af retningslinjer ERFA møder op loades til Facebook og Web. 

08.01.2018 

c) Forespørgsels fra medlem vedr. Ifez og hundeweb, samt persondatalovgivningen. 

 

Materiale vedrørende, bestyrelsen sætter sig ind i sagen og der samles op på punktet til næste bestyrelsesmøde. 

 

7. Udstilling / aktivitet udvalg 

a) Aftale med Magtor ? 

Søs arbejder videre på aktiviteten og bestyrelsen bakker forslaget op. 

 

b) Udstillingssamarbejde med IFK 2018 og DCCK 2019. 

Er arbejdes videre med DCCK. 

 

8. Generalforsamling og hvem genopstiller? – tidspunkt april/maj?  

Erik laver en doodle. 

Erik Basballe Hedegaard (EH) på valg 

Erik Basballe Hedegaard Genopstiller 

 

Søs Museth (SM) på valg 

Søs overvejer at genopstille 

 

Lisbeth Engelschmitdt (LE) på valg suppleant 

Lisbeth E – uafklaret 

 

9. EKD I fremtiden hvis ikke der kan findes flere til at lave noget for klubben. 

 

 EKD I fremtiden hvis ikke der kan findes flere til at lave noget for klubben.  

 Til Medlemmerne: Hvis I ønsker, at der sker noget mere f.eks. et blad, eller aktiviteter for børn, på den årlige speciale      

 EKD   afholder i september bliver i nødt til at komme ind i kampen, for en klub er jo ikke mere, 

END MEDLEMMERNE SELV ER MED TIL AT GØRE DEN. 

 

Klubben søger ildsjæle der vil arbejde for klubbens interesser. 

Der bliver fremlagt flere eksempler på andre specialklubber, der forsøger at slå sig sammen, for derigennem at skabe mere 

aktivitet i klubberne. 

 

1. Datoer og mødesteder for kommende bestyrelsesmøder 

Erik laver en doodle 

a) Fastsættelse af mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder. 

 

2. Eventuelt 

Intet at til føje 

 

Mødet hæves 21.15 
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