
                                                                                                                                     

                                                                                        

 

Referat fra bestyrelsesmøde d 25.04.2016 afholdt i Århus.  

Til stede: Ole, Søs, Birte, Lone. 

Referent: Lone Vindslev. 

 

1. Referat fra sidste møde blev godkendt. 

2a. I Dandy Walker projektet er alle data indsamlet og de to PHD studerende skal forsvarer deres projekt 

midt i juni. De kommer til EKD´s træf i september og fortæller om projekt og resultater.  

2b. Bestyrelsen arbejder med plan for nye og gamle medlemmer, Birte ,Søs og Lone.  

Vedr. EKD´s jubilæum næste år skal der nedsættes nogle udvalg , i disse deltager fra bestyrelsen : 

 Fest udvalg – Birte og Søs. Udstillingsudvalg – Ole og Birte. Erindringsgave- Søs . Aktiviteter  -Ole og 

Lone.  

4. Irene Krog Hansen har sagt ja til at være klubbens webmaster.  

5. Birte oplyser klubben har 187 medlemmer heraf 19 familiemedlemskaber og 44 hvalpemedlemmer og 

et indestående i bank på 162.000 kr.  

a. Kørsel over Storebælt i forbindelse med udvalgsmøder SKAL VÆRE SAMKØRSEL. Kørsel til 

ERFA møder dækkes ikke af EKD. 

6a. Aktivitetsudvalget oplyser at foredrag med Julian Bosse (i samarbejde med Islandsk Fårehunde 

klub). Er flyttet til d.15.10.  

6b. Avl og Sundhedsudvalget- der afventes fremlæggelse af Dandy Walker. ERFA grupperne har 

indkaldt til de første møder som er på Sjælland og i Århus d .22.05.2016. 

 

6c. Udstillingsudvalget oplyser at er følgende udstillingsplaner i 2017 :  

4 x udstilling i samarbejde med Islandsk fårehunde klub, heraf 2 på Sjælland og  2 i Jylland. 



                                                                                                                                     

EKD : TRÆF 2017 på Sjælland. . Udstilling på Bornholm – evt. Samt evt. Juleudstilling.  

Udover DKK´s mange udstillinger.  

6f. Søs arbejder med at prioritere indkøb af merchandises og kontakter Maria. 

6g. Klubbens Facebook side – ser vi stadig på hvordan den skal fungere.  

6h. Søs samarbejder med Kirsten. 

7a. Klublogo bibeholdes indtil videre.  

7b. Udenfor referat. 

7c. Udenfor referat.  

7d. Det blev besluttet i A& S udvalgets møde i Fredericia  at hensigten er, der arbejdes for at deltagere 

melder sig ind i EKD.  

7e. Nåede vi ikke.  

 

 

D. 15.05.2016  

Lone Vindslev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


