Eurasier Klub Danmark
Stiftet den 09. september 2007
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub

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

28. april 2008 kl. 11:00
Hos næstformanden
Formand John Leeholm (JL), Næstformand Claus Teglman, Kasserer Anne Byrdal
(AB), Bestyrelsesmedlem Christina Friis (CF) og Sekretær Pia Henriksen (PH)
Suppleant Heidi Hammerbak (HH) og Suppleant Ingelise Boje (IB)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Gennemgang af forretningsorden
Kontaktpersoner og IFEZ
Økonomi/budget
Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner
Sager til behandling/opfølgning på sager under behandling
Eventuelt

Ad. 1.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Ad. 2.
Forretningsordenen blev gennemgået.
Ad. 3.
Udvalgenes kontaktpersoner til bestyrelsen:
Udstillingsudvalget:
Avl- og sundhedsudvalg:
Aktivitetsudvalget:
PR-udvalget:

Claus Teglman
Christina Friis
Anne Byrdal
John Leeholm

IFEZ:
Christina Friis fortsætter som klubbens kontakt til IFEZ.
Det blev besluttet at også kontaktpersonen til IFEZ tages op til revision efter hver
generalforsamling. Bestyrelsen besluttede at kontaktpersonen skal være medlem af
bestyrelsen eller avl- og sundhedsudvalget.
Ad. 4.
I forbindelse med at Anne Byrdal er valgt som kasserer er det besluttet at klubben skifter
bank. Der er oprettet 2 konti, en hovedkonto og en udstillingskonto. Kontonumre mv. kan ses
på hjemmesiden. Så snart der er indkøbt regnskabsprogram, vil gamle bilag blive lagt ind,
hvilket skulle give bestyrelsen et bedre overblik over klubbens økonomi i fremtiden.
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Efter en konkret vurdering er det besluttet der til afregnes kørepenge efter faktiske udgifter til
benzin, bro og færge. Efter aftale kan der afregnes efter statens takster. Ved afholdelse af
bestyrelsesmøder udbetales kørepenge til en bil.
Ad. 5.
Aktivitetsudvalg:
24. maj er der Hundens dag i Tivoli Friheden. Der tages kontakt til DKK.
Anne tager kontakt til Dorthe så hurtigt som muligt med henblik på at udvalget kan komme i
gang med sit arbejde. Pia overgiver liste til Anne med navne på medlemmer som har givet
accept på at deltage i udvalgets arbejde.
Avls- og sundhedsudvalg:
Referat fra sidste møde bliver offentliggjort på hjemmesiden.
Udstillingsudvalg:
Referat fra sidste møde bliver offentliggjort på hjemmesiden.
Der arbejdes sammen med Husky klubben på at få lejet en hal til en juleudstilling i 2009.
Vi har fra Olivers modtaget et telt som vi kan bruge til dommertelt.
PR-udvalg:
Der er ved at blive udarbejdet en online-tilmelding til hjemmesiden. Der arbejdes også med en
tilmeldingsformular til tilmelding via alm. post.
Hjemmesiden skal oversættes til engelsk og tysk. CF tager kontakt til en der kan oversætte til
begge sprog.
Eurasier Show-udvalg:
Udvalget fremlagde et budget som viser at der genereres et underskud på afholdelse af
Showet. Bestyrelsen er ikke enig med udvalget og der blev foretaget mindre justeringer,
således at det estimerede underskud bliver væsentlig mindre. Bestyrelsen accepterede et
underskud på budgettet, idet flere store poster er éngangs investeringer som er nødvendige
for at starte showet op. Indkøbte effekter vil således kunne anvendes ved fremtidige
arrangementer i klubben.
Det besluttes at vi også inviterer babyhvalpe med til showet.
Ad. 6.
Ingen sager til behandling.
Ad. 7.
Det blev diskuteret hvorvidt der skal accepteres løse hunde på vores skovture, da der har
været meldinger fra medlemmer om uheldige episoder med løse hunde.
Overordnet er det op til aktivitetsudvalget at træffe beslutningen. Bestyrelsen tilkendegav at
det er op til arrangøren af en skovtur at træffe beslutning om hundene skal være i snor eller
ikke. Når der inviteres til en skovtur skal det fremgå af invitationen om turen er med eller
uden snor på hundene.

Det blev besluttet at ALLE hunde skal holdes i snor når der spises/drikkes kaffe. Afgørelsen er
truffet med baggrund i en uheldig episode med forholdsvis alvorlig personskade hvor løse
hunde provokerede afbundne hunde, og det endte med et ret voldsomt hundeslagsmål.

