
 

 

  
 
 
 

  Eurasier Klub Danmark 

 
Stiftet den 09. september 2007 

Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub 

 
Haslev 27 oktober 2018 

Dagsorden for bestyrelsesmøde d.01-11-2018 
 
Deltagere: 

 Legarth Brenbak (LB) 
 Erik Basballe Hedegaard (EH) 
 Alice Callesen (AC) 
 Majbritt Andersen Tretow-Loof (MT) 
 Søs Museth (SM) 
 Lisbeth Engelschmidt (LE) 

Afbud: 
Lisbeth (LE) 

  
Dagsorden: Vedr. Bestyrelsesmøde den. 01-11-2018 Spettrupvej 1C 8720 Hedensted Kl. 17.00 
 

1. Underskrift af referat fra Bestyrelsesmøder OK 
2. Orientering / nyt fra Formanden 

Lene Nørgaard har frasagt sig sin post som klubbens sekretær, jeg har talt med Majbritt (MT) og hun har sagt ja til at træde 
ind i sekretærjobbet 
Dommer Svein Erik Bjørnes skal gå aspirant i Herning, han er gruppedommer for 2 grupper i forvejen og derfor håber vi på 
en ny eurasierdommer mere efter weekenden i Herning. 
 

3. Opfølgning fra sidste møde 
 

a) Nyhedsbreve til medlemmer og FB 
Hvem og hvordan gør vi? 
 Er der nogle som har modtaget noget? 
 
Ingen har modtaget noget fra medlemmerne.  
Vi (hvem gør det?) skriver et nyhedsbrev til FB, hvor vi får sagt farvel og tak til Lene samt opfordrer medlemmerne 
endnu engang til at indsende noget hvis de ønsker et nyhedsbrev. Ellers bliver det ikke til mere i forhold til 
nyhedsbrev. 
 

b) Udfærdige udkast til et opslag op hjemmesiden og FB hvordan man som køber, skaber kontakt til 
opdrættere. Under udfærdigelse   
Det var Lenes opgave, men nu er hun jo ikke med mere. Hvem tager den så? 

  Majbritt prøver at lave et udkast til næste møde, i samråd med Lisbeth. 
 

c) Ændring af retningslinjer for Avl – og Sundhedsudvalget  
LB +LE+MT 
Under udarbejdelse. 
 

d) 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. 
Det var også Lenes opgave, men nu er hun jo ikke med mere. Vi skal have lavet en tekst til hjemmesiden og FB hvem 
tager den så? 



 

 

Legarth ved at foreningsadministrator systemet er ved at klargøre noget vi kan linke til på hjemmesiden og vi følger 
deres retningslinjer vedr GDPR. Vi ligger os op af DKK og afventer hvad de gør og følger også deres retningslinjer. 
Alice undersøger hvad andre klubber gør og laver lidt til siden.  
 

e) Forespørgsels fra medlem vedr. Ifez og hundeweb, samt persondatalovgivningen.  
Lisbeth vil du spørge IFEZ om deres retningslinjer vedr. GDPR Materiale vedrørende persondatalovgivningen. 
Da IFEZ ligger i EU må de overholde de generelle retningslinjerne. Vi bør linke til både IFEZ, DKK og 
foreningsadministrator systemet da det er her vi bruger persondata, så det kan samles i en opgave. Lisbeth kan du 
stå for det? 
 
 

4. Økonomi / budget 
a)  Påtegning af udlægs/kørsel bilag  

 Udfyldes, signeres og afleveres til AC 
b)  Medlems status 

 Familiemedlemmer 28 
 alm. Medlemmer 113 (hvor af 8 hvalpe køber/prøvemedlemmer) 
 Ialt 150 medlemmer 
 

c) Regnskab og budget 
Regnskab ser pænt ud. Der mangler lidt i forhold til dommere som Alice er ved at få styr på. 

    Det vil være rart at få talt merchandise op og nedskrive det. 
 
     Vi betaler 75kr om måneden for at have FI kort nummer, men de fleste bruger mobilepay eller overførsel. Vi  
          beslutter at afvikle FI kortet og beholde Mobilepay og overførsels muligheden fremadrettet. AC 
opsiger.   
 
 
 

5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner 
a) Aktivitetsudvalg SM,                                                                                                                                               Søs 

har aftalt foredrag (coach din hund) på sjælland med Gitte hund 10. jan 18:30-21. Søs laver skriv til Irene.    Pris ikke 
medlemmer 100kr, gratis for medlemmer. Klubben er vært med en sandwich. 

    Julefrokost i Gormshallen Jelling 1/12, Søs undersøger nærmere omkring opslag og tilmelding senest 20/11.  
    Tilskud til mad: 50kr for medlemmer og intet for ikke-medlemmer.  
 

b) Avls og Sundhedsudvalg LB/LE intet nyt 
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. 
Vi fjerner adresserne på hjemmesiden under bestyrelsen, det sørger Erik for at Irene får rettet. 
 

d) Udstillingsudvalg AC                                                                                                                                   Bestyrelsen 
har besluttet, at i PM skal noteres, at der markeres med gult bånd hvis man møder op med sensible hunde, hunde i 
løb eller hunde som ikke tåler tæt nærvær af andre hunde. 
Alice har medbragt regler for parklasse, der skal rettes lidt til og lægges på siden. 

    Hvad skal vi satse på i stedet for de “gamle” værdikuponer? Måske dem fra Brugsen, eller fra DKK…. 
 

6. Avl og Sundhed 
a)   Økonomi / Budget LE - mangler fra Lisbeth og vi vil gerne høre lidt mere om hvad hun laver 

 
 

7. Udstilling / aktivitet udvalg 
 

a) Evaluering af EKD Speciale 2018 Vallø - regnskabet udpensles lidt yderligere så alt er synligt (AC), merchandise er 
på regnskab for sig selv. Evalueringen må være, at det var godt men stedet var lidt uordentligt. Der var heller ikke 
rabat at opnå. 
 

b) Økonomi / Budget - der er underskud på træffet, men det er ok for der skal også være noget for medlemmerne. På 
udstillingsregnskabet er der overskud og det går næsten lige op alt i alt. Der blev blevet solgt en del merchandise, 
så vi trænger til en optælling. 

 



 

 

c) Udstillingssamarbejde Med Hvem i 2019?- vi samarbejder ikke med nogen lige pt. Hvis vi skal tage et år alene må 
udstillingsudvalget arbejde på et samarbejde året efter, for det er dyrt at være alene. Bestyrelsen ønsker at vi stadig 
samarbejder med IFerne og kan lave 2-3 udstillinger med dem i 2019. 

 
 

8. Næste Generalforsamlingen er på Fyn. 
a) Dato og sted for GF 2019  

Den 28. april 2019 Aunslev hallen Fyn, adr. og tidspunkt - spisning 12-13, GF 13-16, tilmelding til spisning (klubben 
er vært). Legarth, Alice og Majbritt er på valg.  

b) Hvem finder dirigent? Er fundet 
Navn på dirigent? Niels Ørbæk , han skal bruge materialer og sidste års referat i god tid. 
 
 

Køreplan for Bestyrelsesmøder Datoer og mødesteder indtil næste Generalforsamling. 
 

Spettrupvej 1 C   8720 Hedensted Kl. 17.00 
Torsdag d.24-01-2019 Torsdag d.14-03-2019 


