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Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD)
Dato:
Sted:
Tilstede:

Afbud:

13. oktober 2007.
Hos formanden.
Formand John Leeholm (JL), Næstformand Claus Teglman (CT), Sekretær Pia
Henriksen (PH), Bestyrelsesmedlem Christina Friis (CF) og Suppleant Ingelise
Ankerstjerne Boje (IAB).
Kasserer Heidi Hammerbak (HH) og Suppleant Bitten von Aspern (BvA).

Dagsorden: 1. Udarbejdelse af forretningsorden
2. Udvalg
3. Status på medlemmer
4. Logo – medlemsblad – hjemmeside – infofolder – m.v.
5. Eventuelt

Ad. 1.
Med udgangspunkt i forretningsorden for SPK og sammenholdt med vejledning fra DKK
vedrørende forretningsorden, blev samtlige punkter til en ny forretningsorden diskuteret og PH
sammenskriver til næste møde.
Se vedlagte forretningsorden.
Ad. 2.
Følgende udvalg som skal være en del af EKD blev foreslået:
Udstillingsudvalg
Aktivitetsudvalg
PR-udvalg (blad, hjemmeside, info-folder, m.v.)
Sundhedsudvalg
Avl/opdrætsudvalg
Det blev besluttet at vi ikke skal lægge ud med at opstarte alle udvalg med det samme. For at vi får
klubben op at stå og tegne sig udad til er det vigtigt at vi prioriterer.
Følgende udvalg blev besluttet oprettet med det samme:
Udstillingsudvalg – herunder udvalg til Dansk Eurasierspeciale
Aktivitetsudvalg
PR-udvalg
Opstart: Til udvalgene vælges/udpeges en kontaktperson fra bestyrelsen, som derefter har til opgave
at starte arbejdet op med hjælp fra andre medlemmer.
Derefter: Medlemmer af udvalgene findes blandt medlemmerne, dog kan der i visse udvalg
indhentes personer med specielle kompetencer. Udvalgenes arbejde og sammensætning beskrives i
et kommissorium, som skal godkendes af bestyrelsen.
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Udstillingsudvalg
CF og CT er kontaktpersoner for udvalget.
Udvalget skal starte med at få kontakt til andre specialklubber, som vi kan indlede et samarbejde
med om udstillinger.
Til at starte med kan EKD ikke selv afholde udstillinger, men vi kan deltage på andre klubbers
udstillinger hvis vi bliver inviteret. Ligeledes kan vi indgå i samarbejde om udstillinger med andre
specialklubber, bl.a. Sibirian Husky, Islandsk Fårehundeklub, Samojedeklubben, Chow-Chow
klubben m.fl.
Det er også det nye udstillingsudvalgs opgave at forsøge at genoprette en udstillingskultur blandt
eurasierejere. Antallet af udstillere er dalet inden for de sidste år og dette ønskes der rettet op på.
Som underudvalg i udstillingsudvalget oprettes Eurasierspeciale-udvalget, som skal arbejde på at
få en årlig eurasierspeciale i Danmark.
Datoen for denne speciale vil altid være første weekend i september og vil blive afholdt på Fyn.
Specialen skal være en certifikat-udstilling.
Tovholder for Eurasierspecialeudvalget er PH.
Med i udvalget er Lone Levorsen, Gitte Børgesen og IAB.
Aktivitetsudvalg
HH og PH er kontaktpersoner for aktivitetsudvalgene.
Tanken er at der er flere aktivitetsudvalg rundt om i landet.
Udvalget kan arrangere gåture, foredrag m.m.
PR-udvalg
JL og CT er kontaktpersoner for PR-udvalget. PR-udvalget er ansvarlig for at udarbejde
medlemsblad, hjemmeside, info-folder, merchandice m.m.
Der arbejdes videre med forskellige tiltag jf. punkt 4 på dagsordenen.
Ad. 3.
Pr. 13. oktober 2007 har Eurasier Klub Danmark 76 betalende medlemmer, heraf er 26
familiemedlemmer.
Det blev besluttet at hvalpekuld kan indmeldes via opdrætter indtil de er 9 mdr. Prisen er 160 kr. pr.
hvalp.
Ad. 4.
Der er indkommet en del forslag til logo.
Bestyrelsen har valgt at arbejde videre med et logo som den første eurasier i Danmark er en del af.
Billedet af eurasieren sendes til en professionel tegner, som vil udarbejde en tegning i stedet for
fotografiet.
Tegneren er også bedt om at arbejdet videre med det forslag som bestyrelsen har valgt.
Klubbens kommende medlemsblad vil koste ca. 25 kr. pr. blad inkl. porto, at fremstille. Bladet vil
blive fotokopieret frem for at blive tryk, hvilket gør det billigere at lave et blad. Der indhentes
tilbud hos professionelle der kan kopiere/trykke vores blad.
JL har lavet et forslag til hjemmeside som bestyrelsen valgte at arbejde videre med. Det vil blive
medlemmer fra klubben som skal varetage vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden.
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CT har lavet udkast til info-folder (pamflet) om Eurasier Klub Danmark som der arbejdes videre
med.
Ad. 5.
På hjemmesiden har bestyrelsen valgt at lægge en hvalpeliste. På listen kan optages alle kuld hvor
opdrætter i forvejen annoncerer i bladet eller på hjemmesiden og som er medlem af EKD.
Kontaktperson for listen samt hvalpeanviser er PH.
På listen skal oplyses forældrene til hvalpene, hvornår hvalpene fødes samt er klar til salg, hvilke
sundhedsundersøgelser forældrehundene har, samt kontaktoplysninger på opdrætter.
Pt. findes der en hjemmeside med Eurasierdata. Denne side kunne måske blive en del af klubben
hjemmeside. Der vil blive taget kontakt til Gitte Børgesen som er ophavskvinde til siden.
Et fremtidigt ønske til den nye hjemmeside er et HD-index.
Med hensyn til internationale forbindelse blev det besluttet at CF er vores kontaktperson i IFEZ,
som vi ønsker at fortsætte vores forbindelse til.
Et nyt forum kan også opbygges via de nordiske eurasierklubber. Dette arbejder bestyrelsen videre
med.
EKD skal også have klubcertifikater. Der skal besluttes hvordan vi håndterer de klubcerifikater som
mange allerede har fået i SPK. Skal de tælle med i ”kampen” om at blive EKD klubchampion eller
skal der startes på ny? Udstillingsudvalget tager kontakt til andre specialklubber som udskilt sig fra
SPK og hører hvordan de har håndteret det.
Bestyrelsen vil til eget brug udarbejde en kalender med datoer for hvornår der skal udsendes
materiale i forbindelse med generalforsamlingen, samt andre relevante datoer.
Bestyrelsen går i gang med at finde en dirigent til den næste generalforsamling som efter
vedtægterne skal afholdes i Jylland.
CF forestår kontakten til lokaleudlejer/udlåner.
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