Eurasier Klub Danmark
Stiftet den 09. september 2007
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub
Haslev 11 august 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d.23-08-2018
Deltagere:

Legarth Brenbak (LB)

Erik Basballe Hedegaard (EH)

Alice Callesen (AC)

Søs Museth (SM)
Afbud:

Lene Nørgaard (LN)

Majbritt Andersen Tretow-loof (MT)

Lisbeth Engelschmidt (LE)

Dagsorden: Vedr. Bestyrelsesmøde den. 23-08-2018 Spettrupvej 1 C 8720 Hedensted Kl. 17.00
1.

Underskrift af referat fra Bestyrelsesmøder OK

2.

Orientering / nyt fra Formanden

3.

Mangler referat fra konstituerende møde (LN)

Jan Sonne Smidt er godkendt som ny Eurasier dommer, og Morten Matthes er ny gruppe 5 dommer
Opfølgning fra sidste møde/GF
a)

Nyhedsbreve til medlemmer og FB

b)

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

Hvem og hvordan gør vi? Vi vil opfordre medlemmer til at sende materiale til redaktør, så vi har mulighed for at lave
et nyhedsbrev

Hvem tager denne? (LE)
c)
4.

Ændring af retningslinjer for Avl – og Sundhedsudvalget

LB +LE+MT EH sender materiale til LB

persondataloven
a)

a) 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.

Vi skal have lavet en tekst til hjemmesiden og FB hvem tager denne? Vi bruger DKK’s oplæg og tilpasser den til EKD,
LN laver et udkast.
b)

5.

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

Materiale vedrørende persondatalovgivningen, bestyrelsen sætter sig ind i sagen og der samles op på punktet til
næste bestyrelsesmøde
EKD sætter sin lid til at IFEZ databasens ophavsland, samt FCI som har godkendt IFEZ, lever op til GDPR forordningen
af d.25-05-2018.

Økonomi / budget
a)
Påtegning af udlægs/kørsel bilag

b)
c)

Udfyldes, signeres og afleveres til AC Udført
Medlems status

150 Medlemmer hvoraf 26 har Familiemedlemsskaber
13 hvalpekøber
Regnskab og budget

AC Gennemgået og godkendt

6.

Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner
a)
Aktivitetsudvalg SM SM undersøger muligheder for et foredrag på Sjælland
b)
Avls og Sundhedsudvalg LB
c)
PR-udvalg EH

Vi skal have ændret på vores hjemme side hvem der har fået de forskellige poster, og tjekket og fulgt op
På evt. fejl og mangler. Hjemmesiden er opdateret med den nye bestyrelse, hvis der er nogen som finder en fejl på
hjemmesiden skal i kontakte @Erik Hedegaard

d)

Udstillingsudvalg AC Der er ingen udstilling på Bornholm næste år

Gennemgået referatet fra udstillingsudvalget sidste møde

7.

Avl og Sundhed
a)
Økonomi / Budget LB+LE Intet nyt

8.

Udstilling / aktivitet udvalg
a)

9.

Økonomi / Budget EKD afholder selv udstillinger i 2019

Hvor og hvornår skal den næste Generalforsamling være, og der skal skaffes en dirigent
a) Dato og sted for GF 2019 d.28-04-2019 på Fyn
b) Hvem finder dirigent? SM

10. EKD -Speciale den. 08-09-2018
a) Sted. Vallø Camping 4600 Køge
b) Program/køreplan Hvem laver hvad, Gennemgået plan

Bestyrelsesmøder Datoer og mødesteder indtil næste Generalforsamling.

EH sender en Doodle ud, det må Ikke være tirsdage og den 3. torsdag i måneden
Oktober uge43 og 44
Januar uge3 og 4
Marts uge10 og 11

