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Referat af bestyrelsesmøde, 7. oktober 2013, afholdt hos  
Asger Jakobsen, Laubsvej 79, 7500 Holstebro  
 
Deltagere fra Bestyrelsen:  

- Legarth Brenbak 
- Arne Rask Kappel 
- Asger Jakobsen 
- Ulla Røjgaard 
- Gerdt Hylbæk Nielsen (ref.)  

Afbud: Anna Marie Brenbak. 
 
Deltagere fra Udstillingsudvalget:  

- Kirsten Jakobsen 
- Birte Pedersen 

Afbud: Birgit Jørgensen 
 
Dagsorden: 
  
1) Udstillinger og retningslinjer for udstillingsudvalget 
2) Evt. 
 
Referat: 
 
Pkt. 2: Bestyrelsen indledte mødet med at drøfte dagsordens punkt 2. I den forbindelse blev klubbens 
status som associeret medlem af IFEZ drøftet. Anledningen var en invitation til at deltage i den årlige 
kongres i Tyskland, hvor et af emnerne var oprettelse af en nordisk gruppe (NGEH, Nordic Group of 
Eurasier Health). Det blev vurderet, at udgiften ved at deltage ikke ville stå må med udbyttet. 
Samtidig var der ønskes om at kontakte de andre nordiske eurasierklubber og høre dem om deres 
holdning til NGEH. Tilsvarende var der ønske om at forhøre sig hos DKK, og høre dem om deres 
holdning (der er efter følgende rettet kontakt og der afventes et officielt svar fra det ansvarlige 
udvalg). 
 
Pkt. 1: Mødet fortsatte herefter med deltagelse af Kirsten Jakobsen og Birte Pedersen fra 
Udstillingsudvalget som deltagere. 
 
Udstillingssamarbejdet med Spidshundeklubben blev evalueret og forventningerne til klubbens 
fremtidige udstillingsaktiviteter blev drøftet. Følgende blev besluttet: 
 

• EKD ønsker fortsat at afvikle en årlig udstillingsrække i samarbejde med en eller flere andre 
specialklubber 

• Retningslinjerne for Udstillingsudvalget skal opdateres og lægges på hjemmesiden. Flg. skal i 
den forbindelse præciseres: 

o Det er Bestyrelsen, der på anbefaling fra og i dialog med Udstillingsudvalget, indgår 
aftaler med de specialklubber, der ønskes samarbejde med 

o Det er Bestyrelsen, der på anbefaling fra og i dialog med Udstillingsudvalget, indgår 
aftaler med præmie- og fodersponsorer 

• I 2014 afprøves et samarbejde om udstillinger med Islandsk Fårehundeklub afprøvet. Der 
aftalt to udstillinger: 

 
 
 
 

Eurasier Klub Danmark 

 
Stiftet den 09. september 2007 

Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub 
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o 3. maj på DKK-Vibys træningsplads i Aarhus/Åbyøj (dommer: Marie K. Due 
Pedersen) 

o 4. oktober i Andelslandsbyen ved Holbæk (der søges efter en svensk dommer) 
• Udover samarbejdet med Islandsk Fårehundeklub drøftes mulighederne for at deltage i et 

antal af Spidshundeklubbens udstillinger, ligesom der afvikles en udstilling ved det årlige træf 
og show (der er efterfølgende indgået en skriftlig aftale med SPK gældende for 2014) 
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