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Referat af EKD-bestyrelsesmøde, 26. juni 2014, klokken 20.00 –  
afholdt som telefonmøde 
 
 
Deltagere: 
  

- Legarth Brenbak 
- Mai-Britt Olkjær Mathiesen 
- Lisbeth Slots 
- Rena Sommer 
- Erik Basballe Hedegaard 
- Gerdt Hylbæk Nielsen (ref.)  

 
Afbud: 
 

- Asger Jakobsen 
 
 
Dagsorden og forhandling: 
 
1. Godkendelse af referater fra bestyrelsens seneste møder. 
Referaterne blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. 
 
2. Orientering/nyt fra formanden. 
Legarth: Dirigenten har godkendt og underskrevet referatet fra generalforsamlingen, 
som er lagt på hjemmesiden. Vi bør overvejen bemandingen af udvalgene og forholde 
os til, at der mangler medlemmer. Meget tyder på, at det fortsat er Tordenskjolds sol-
dater, der skal holde hjulene i gang. Det er ikke holdbart i længden. Der er brug for, 
at vi får samlet nogle folk, der vil gøre en aktiv indsats – ellers har klubben ikke sin 
eksistensberettigelse.  
 
Bestyrelsen drøftede situationen og besluttede sig for, at gøre en indsats for at rekrut-
tere nye medlemmer til udvalgene – både ved træffet på Bornholm og ved Specialet 
på Albertinelund Camping. 

 
3. Opfølgning på generalforsamlingen – herunder: 

• Bestyrelsens forretningsorden 
• Bestyrelsens funktionsbeskrivelse 
• Bestyrelsens opgaver og fordeling af diverse poster 
• Nedsættelse af udvalg 
• Fastsættelse af mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder 

 

 
 
 
 

Eurasier Klub Danmark 

Stiftet den 09. september 2007 
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub  
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Den eksisterende forretningsorden blev gennemgået. Der var ikke umiddelbar forslag 
til ændringer, men skulle det alligevel være tilfældet, skal de sendes til Legarth inden 
2. juli. 
 
Legarth havde rundsendt forskelligt materiale fra DKK med beskrivelse af, hvilke po-
ster og opgaver, der bør besættes og fordeles i en specialklub. Med udgangspunkt 
heri sender Legarth et oplæg, som kan drøftes på næste møde. 
 
Bestyrelsen fordelte opgaver og poster på følgende vis: 
 

- Udstillingsudvalg: Mai-Britt er bestyrelsens kontaktperson 
- Aktivitetsudvalg: Erik er bestyrelsens kontaktperson 
- Pr-udvalget: Gerdt er bestyrelsens kontaktperson 
- Opdræt (sundhed): Legarth er bestyrelsens kontaktperson (og koordinator) 

 
Bestyrelsen drøftede en mulig sammenlægning af Udstillingsudvalget og Aktivitetsud-
valget. Under forudsætning af, at der kan rekrutteres nye medlemmer fastholdes to 
selvstændige udvalg med følgende besætning: 
 
Aktivitetsudvalg: 

- Marianne Ludvig  
(Legarth undersøger om Marianne fortsat vil være koordinator. Hvis hun ikke 
vil, skal der findes en ny) 

- Lone Levorsen 
- Rena Sommer 
- Gerdt Hylbæk Nielsen 

 
Udstillingsudvalg: 

- Kirsten Jakobsen (koordinator) 
- Birte Pedersen 
- Birgit Jørgensen  
- Lisbeth Slots 
- Anna Marie (Lu) Brenbak 

 
PR-udvalg: 

- Gerdt Hylbæk Nielsen 
- Kirsten Jakobsen (merchandise) 
- Torsten Toksvad (webredaktør) 

 
Forud for mødet var der rundsendt forslag til mulige mødedatoer. Bestyrelsen drøfte-
de mulige mødedatoer i 2014 og aftalte at koordinere fastlæggelsen via Doodle. 
 
Bestyrelsen aftalte herudover, at gennemgå og opdatere samtlige retningslinjer og 
regelsæt, der ligger på hjemmesiden. Der mangler blandt andet retningslinjer for Ud-
stillingsudvalget. Gerdt har opgaven og kommer med et oplæg inden 9. juli. Herud-
over skal reglerne for Aktivitetsudvalget, klubvinder, klubchampion samt blad og web 
opdateres (Mai-Britt sender oplæg til Legarth). 
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4. Økonomi/budget – herunder: 
• Regnskab/budget status 
• Medlemsstatus 

 
Punktet blev udsat til næste møde, da kassereren havde meldt afbud. 
 
5. Status på aktiviteter – herunder: 

• Udgivelse af blad 
• Eurasier Speciale 2014 
• Datoer for årets aktiviteter 

 
Der var enighed om, at der snarest muligt skal udsendes en ny udgave af ”Eurasier-
bladet” – blandt andet med referatet fra generalforsamlingen og billedreportager fra 
foredraget om farvegenetik, familiedagen, de afholdte udstillinger m.v.  
 
Status på årets Eurasier Speciale er, at campingpladsen p.t. har modtaget 20 reserva-
tioner på hytter, campingvogne, autocampere m.v. Der er fortsat enkelte hytter at 
leje. Der er bestilt helstegt pattegris til fællesspisningen lørdag aften. Prisen herfor er 
135 kr. pro persona. Børn, der endnu ikke er fyldt 12 år betaler 85 kr. Der gøres en 
indsats på hjemmesiden for at minde om, at deltagerne skal melde sig til fællesspis-
ningen og til bankospillet samme aften. Bestyrelsen aftalte, at indkalde Aktivitetsud-
valget og Udstillingsudvalget til et telefonmøde, så planlægningen af arrangementet 
kan drøftes (Gerdt er ansvarlig). 
 
6. Evt. 
Bestyrelsen drøftede NGEH og de tiltag, der er taget i dette regi. Det er erfaret, at der 
er hentet oplysninger fra Hundeweb.dk og indtastet oplysninger i IFEZ-databasen, der 
ikke er korrekte. Der var enighed om, at der skulle følges op – evt. med juridiske til-
tag. Legarth kontakter DKK og sikrer, at sagen får den fornødne opmærksomhed. 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 22.00 
 


