
Eurasier Klub Danmark 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD) 
 
 

Dato:  12. januar 2008. 
Sted:  Hos næstformanden 
Tilstede:  Formand John Leeholm (JL), Næstformand Claus Teglman (CT), Sekretær 

Pia Henriksen (PH), Kasserer Heidi Hammerbak (HH), Bestyrelsesmedlem 
Christina Friis (CF), Suppleant Ingelise Ankerstjerne Boje (IB) og 
Suppleant Bitten von Aspern (BvA) 

 
 
Dagsorden:   

1. Opfølgning på punkt 1 fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
3. Økonomi/budget 
4. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner 
5. Sager til behandling/opfølgning på sager under behandling 
6. Eventuelt 

 

 

Ad. 1. 
Der blev fulgt op på sidste møde og der blev afstemt forventninger. Linket hos "Vi 
med hund" fungerer ikke, PH kontakter dem. 
 

 

Ad. 2. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 

 

Ad. 3. 

Medlemstallet stiger stødt og roligt. Der kommer i gennemsnit et nyt medlem hver 
anden dag. 
Budgettet mht. medlemsantal er nået. Det er glædeligt at der også er mange 
familiemedlemmer. Det ser fornuftigt ud mht. økonomi og medlemmer. 
HH udformer en formular til betaling af udlæg. Den vil blive lagt på web'en så den kan 
printes derfra. 
 
 

Ad. 4. 

Avl/sundhedsudvalget: 
Udvalget består af: Rikke Bentzen, Tina Ege, Bitten von Aspern, Birgitte Schjødt. 
Christina Friis er udvalgets kontaktperson. 
 
Første møde i udvalget afholdes 5/2. Der vil blive arbejdet med et sæt etiske regler 
for avl og sundhed. Udvalget udarbejder også kriterier for optagelse på vores 
hvalpeliste. Indtil disse er udarbejdet, er DKK's regler gældende. 
 
Birgitte Schjødt meldes ind i EKD som ikke betalende medlem. 
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Aktivitetsudvalget: 
Udvalget har fået en koordinator: Dorthe Nielsen. 
Der er allerede arrangeret nogle skovture og der er arrangeret en Pokalskovtur. 

Der er talt om at finde nogle faste dage/datoer hvor der er skovture. 
Udvalget har brug for flere medlemmer til udvalget som kan være tovholdere ude i 
regionerne. PH sender liste med mulige deltagere til HH. 
 
Udstillingsudvalg: 
Udvalget har fået et nyt medlem: Laila Markussen. 
Årets udstillinger er planlagt og kan ses på web'en. Vi har slået os sammen med 
Dansk Siberian Husky Klub og har fået lov at udstille sammen med dem. 
CT og CF vil holde møde med Henrik Søborg fra DSHK om hvordan vi kan komme med 
i arbejdet med udstillingerne således at vi får noget erfaring tilført klubben, inden vi 
selv skal til at arrangere udstillinger alene. 
 
Udvalget skal opstille nogle kriterier (regler og pointsystem) for hvordan vi udvælger 
Årets hunde og hvorvidt der skal være flere kategorier af Årets hund. 
 
Klubchampionater overføres til EKD og regler for dette vil blive lagt på web'en. 
 
Vi skal have vores eget certifikat til klubchampion. CT/JL laver et udkast. 
Klubben vil også give en roset til dem der på dagen bliver dansk champion. 
CT taler også med Henrik Søborg om rosetter. Skal vi selv købe vores egne eller har 
DSHK rosetter til os. 
 
Udvalget vil lave en håndbog for udstillinger med vores egne erfaringer. Hvornår skal 
man have gjort hvad osv. 
 
Dommere, datoer, haller osv. til 2010 skal bestemmes/bookes snart. 
 
Eurasierspecialen: 

Der var snak om at navnet speciale ikke var godt. Ej hellere træf. Udvalget kigger på 
et nyt navn. Udstillingen foregår 13. september med Dr. Müller og evt. Christa Prösser 
som dommer(e). 
Vi vælger gør det selv løsningen hos DKK mht. registrering af resultater. 
Vi skal have fundet ringpersonale, hvoraf den ene kan skrive og tale tysk. PH 
undersøger en mulig kandidat til skrivearbejdet. 
I bladet i februar sættes en apetizer i og selve invitationen sættes i juni-bladet. 
Deadline for tilmelding er 1. august. 
CF sender adresserne på dommerne og udvalget står selv for kontakten. PH skriver til 
Dr. Müller ang. overnatning m.m. 
Der skal oprettes en særskilt konto til indbetalingerne. 
Specialeudvalget vil snart mødes for at planlægge det videre forløb. 
 
PR-udvalget: 
Gitte Børgesen har meldt sig som koordinator for udvalget. Der har meldt sig en 
kandidat til jobbet som webmaster. JL arbejder videre med sagen. 
Bestyrelsen udarbejder et regelsæt webmaster og den bladansvarlige. JL laver udkast. 
Bladet vil udkomme 4 gange årligt, første gang i februar/marts. 
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Referater og resultater skal kun med i bladet hvis der er plads der skal udfyldes. Ellers 
hører det til på hjemmesiden. 
Der er en dyrlæge som har lovet at skrive et fast indslag til bladet. 

Priserne for annoncering skal sættes i blad og på web. 
 
JL lægger tekst ud om kennellister og hvalpeannoncer. Opdrættere med DKK 
kennelmærke kan optages på kennellisten. 
 
JL melder de sidste ændringer til tegneren vedr. logo. 
 
 
Ad. 5. 

Medlemskartotek: 
PH opretter en accessdatabase til adresser. Det skal være sådan at kun Formand, 
Kasserer og Sekretær har adgang til databasen. PH og HH aftaler nærmere om at 
koordinere. 
 
Dommerændring: 
Der er foretaget dommerændring på DKK's udstilling på Bornholm, således at vi ikke 
bedømmes af den samme dommer 2 dage. 
 
Generalforsamling: 
PH laver udkast til indkaldelse og sender rundt til bestyrelsen. Indkaldelsen skal være 
ude sidste i februar. Stemmesedler og eventuelle forslag skal ud medio marts. CF har 
meldt sig som "hjælpepakker". 
PH laver udkast til stemmesedler. 
 
15. marts er der møde i DKK. JL deltager. 
 
 
Ad. 6. 

CT kontakter DKK ang. forsikringer. 
CT sender pamfletten til PH som sætter den op i PageMaker. 


