
Referat: 

Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og 
stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede 
tilstede samt 3 fuldmagter. 

l. Valg af dirigent: 
Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 

2. valg af referent: 
Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt 

3. Valg af2 stemmetællere: 
Irma Søndergård blev foreslået og valgt. På grund af de få antal fremmødte besluttede 
dirigenten at det var tilstrækkeligt med l stemmetæller. 

4. Godkendelse af formandens beretning: 
Ingen kornmentarer fra bestyrelse eller formand, hvorefter beretningen blev gennemgået 
pr. afsnit. 
Ingen kornmentarer til beretningen og blev enstemmigt godkendt. 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab: 
Regnskab er fremsendt forud for generalforsamlingen med revisorernes påtegninger. 
Kasserer, Asger Jakobsen, kornmenterede revisorernes påtegninger. 
Dirigenten fandt flere af revisorernes påtegninger for unødvendige og et par af dem 
urigtige. 
Regnskabet godkendes. 

6. Budgetbehandling: 
Kasserer gennemgik budget for 2013 
Bestyrelsen foreslår kontingentet bibeholdt som hidtil og dette vedtages. 
Det blev vedtaget at der ,som hidtil, ikke skal betales indmeldelsesgebyr 

7. Behandling af indkomne forslag: 
Syv indkomne forslag var fremsendt sammen med materialet. 

Forslag l fra Ole Søndergaard om lovændring af §l stk. 3: ordet "almennyttigt" 
tilføjes i første sætning, så ordlyden ser således ud: 
Stk. 3 Klubben er en almennyttig specialklub, der er anerkendt af og samarbejder 
med Dansk Kennelklub. 
Begrundelse: V ed anvendelse af ordet almennyttig, kan der søges offentlig tilskud 
for hvert medlem under 25 år. 

Dette blev enstemmigt vedtaget 
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Forslag 2 fra Ole Søndergård: §7, stk l: Eurasierklub Danmark ledes af en bestyrelse på 
3 eller 5 medlemmer, som ... . 

Begrundelse: Når EKD har så få bestyrelseskandidater, skal der være mulighed for 
at stille med en fuld bestyrelse, og derved ikke risikere indkaldelse til ekstraordinær 
GF, p.g.a. manglende kandidater. Først fyldes en 3-medl. 'bestyrelse (formand, 
kasserer og sekretær samt 2 suppleanter) og hvis der er kandidater til det vælges en 
5-medl. 's bestyrelse (formand, næstformand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem 
samt 2 suppleanter) 

§8, stk. 2: I ulige år vælges der l eller 3 medlemmer og i lige år 2 medlemmer til 
bestyrelsen. 
Stk. 2. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan fmde sted.- retsen udgår som 
følge af ændring af § 7. 
Begrundelse: En naturlig følge af ændringerne af § 7. 

§ 9. stk. l.: Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis " formand, kasserer og 
sekretær ved 3 medlemmer" eller med "formand, næstformand, kasserer, sekretær og 
bestyrelsesmedlem" ved 5 medlemmer og fastsætter selv sin forretningsorden. 
Omkonstituering kan finde sted blandt disse. 
Begrundelse: En naturlig følge af ændringerne af§ 7. 

Forslagene blev debatteret. Der blev argumenteret for at det var en skrøbelig 
konstruktion med 3 bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten opfordrer til at have 5 i 
bestyrelsen for at der er hænder nok. 

Forslaget blev vedtaget. 

Forslag 3 fra Ole Søndergaard: § 11, stk. 2 : Indkaldelse til GF sker" i klubbens 
blad, samt på klubbens hjemmeside med mindst 6 ugers varsel." , så ordlyden ser 
således ud: 

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og 
indkalder i klubbens blad, samt på klubbens hjemmeside med mindst 6 ugers varsel. 
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, 
hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage 
genvalg. 

Stk.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens 
formand i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamling. Eventuelle 
forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest l O dage før 
generalforsamlingen. 

Stk. 4. Uændret. 
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Stk. 5. Senest l O dage før generalforsamlingen offentliggøres følgende materiale på 
klubbens hjemmeside: 

Det reviderede regnskab 
Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning 
Bestyrelsens beretning 

De medlemmer, som ikke har internetadgang skal have materialet tilsendt pr post. 

Begrundelse: Stor besparelse både arbejdsmæssigt, men ikke mindst økonomisk for 
klubben. 

Der var bred enighed om at det var tilstrækkeligt at annoncere en generalforsamlig på 
EKD's hjemmeside samt i EKD bladet indenfor de fastsatte regler. Laila Marcussen 
og Ulla Røjgaard nævnte at" hvis man vil have indflydelse, må man møde op" 
forslagene er offentliggjort inden generalforsamlingen, så alle er informeret om hvad 
der skal stemmes om. 

Alle lovændringer skal godkendes af DKK og derefter til urafstemning. 

Forslaget blev vedtaget. 

Forslag 4 fra Anna Marie Brenbak: Rettelse i avls restriktioner for eurasier: 

Avls restriktioner: HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre 
før parring har en officiel HD-status registreret i DKK. 

Hunde med status D eller E må ikke anvendes i avl. 

Bemærk, denne restriktion omfatter hele racen. Det skal på behørig vis dokumenteres, 
at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads. Der henvises herud 
over til DKK' s stambogsførings regler. 

Begrundelse er at som restriktioner er nu, er der INGEN anden end forældre dyrene, 
som skal have en stamtavle og vores avlshistorik vil gå til grunde efter ganske la 
generationer, vi kan derefter risikere at avle på svær HD uden at vide det. 

F arslaget er ikke relevant, idet der skal søges om dispensation ved parring med 
sværere grad end C-hofter. Der kan argumenteres overfor DKK, men det bliver meget 
vanskeligt at la DKK til at ændre holdning. Bestyrelsen opfordres til at opdatere 
hjemmesiden, så der står: Denne hund er avlet efter DKK og EKD's anbefalinger. 
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Forslag 5 fra Anna Marie Brenbak: Rettelse i avls anbefalinger. 

Avlsanbefalinger: For at få påtegningen "Denne hund er avlet efter EKD's og DKK's 
avls anbefalinger" på stambogen, skal følgende være opfyldt: 

l. Begge forældre skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK. 
Hvis den ene af forældrene har HD status C, skal gennemsnittet af forældres HD 
index på parringstidspunktet være mindst l 00 

2. Begge forældre skal før parring have AD status O eller l registreret i DKK. Ved 
parring med en udenlandsk hanhund, gælder samme regler som for hanhunde 
registreret i DKK. AD l status må kun parres med AD O. 

Begrundelse: At avle på AD er bevist meget arveligt. 

Forslaget blev vedtaget. 

3. Begge forældre dyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt 
udstilling med mindst "Very good". 

Begrundelse: Som det er i dag kan vi parre på en hund der har knæk-hale, knæk
øre, hvide pletter ja faktisk kan den mangle det ene ben fra fødslen og stadig få de 
fine stamtavler. En racetypisk Eurasier med et godt temperament, er det der 
kræves for at få "Very good". 

Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen skal arbejde på at forslaget gennemføres i 
samarbejde med DKK 

Det gamle punkt 3 er fjernet, med den begrundelse, at i dag kan vi, hvis vi går til 
yderligheder parre med en blind hund, bare den anden er rask, og STADIG få de 
fine stamtavler. Dette har ingen berettigelse, derfor mener jeg at punktet helt skal 
slettes. 

Dette punkt blev debatteret. Der var uenighed om konsekvenserne ved at fjerne 
punkt 3, da det både omhandler "ekstra øjenhår" og "øjensygdomme" Punktet blev 
sendt til afstemning. Der blev stemt ved håndsoprækning. Resultatet blev 9 for og 
5 i mod fjernelse af punktet. 

4. Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for patella luxation (PL) og 
have en status O eller l registreret i DKK. PL status l må kun parres med PL status 
O. Ved parring med en udenlandsk hanhund, uden PL status, kan afkommet få 
stambog med påtegning, såfremt den danske tæve har PL status O 

5. Indavlsgraden for kuldet må ikke overstige 6,25% på 3 generationer. 
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Punkt 4 blev udsat til punktet eventuelt. 

8. Valg til bestyrelse og suppleanter. 

Dirigenten gav dispensation for 2 kandidater, som ikke havde været medlemmer i et 
halvt år. Disse var Gerdt Hylbæk Nielsen og Peter Kinnerup. Desuden stillede Ulla 
Røjgaard og Anna Marie Brenbak op. 

Resultatet af bestyrelsesvalget er som følger: 

Gerdt Hylbæk Nielsen 13 stemmer 

Legarth Brenbak 12 stemmer 

Asger Jakobsen 11 stemmer 

Ulla Røj gaard 8 stemmer 

9. l. suppleant Anna Marie B renbak 4 stemmer 

10. 2. suppleant Peter Kinnerup 4 stemmer 

11. V al g af revisorer og revisorsuppleant 

Jan Rasmussen og Ingelise Boye blev genvalgt, dog uden at være tilstede. 
Som revisorsuppleant blev Laila Marcussen valgt. 

Tillykke med valget til alle. 

12. Eventuelt: 

Ulla Røj gaard spurgte om hvilken dyrlæge man skulle vælge til patella undersøgelse, da 
det var hendes opfattelse at resultatet afhang i høj grad af hvilken dyrlæge der foretog 
undersøgelsen. Der var flere der foreslog at hun skulle spørge nogle af dem, som har :faet 
foretaget undersøgelsen. Andre foreslog at hun skulle :fa sin dyrlæge til at kontrollere 
hunden for patella og hvis det var et tilfredsstillende svar, kunne hun tage rekvisitionen 
frem og :fa dyrlægen til at foretage undersøgelsen officielt. 

Irma Søndergaard synes det er et problem, at det kun er den person der står først på 
købskontrakten, der bliver meldt ind i EKD, når hun som opdrætter melder sine 
hvalpekøbere ind i klubben. Hun var af den opfattelse, at det var et familiemedlemskab 
hun tegnede. Legarth Brenbak kunne fortælle, at når man meldte en hund ind i den 
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norske Eurasier klub, inkluderer det også medlemskab i NKK (svarende til DKK). Asger 
Jakobsen lovede at tage det op på et bestyrelsesmøde. Han kunne se det fornuftige i at 
melde hele familien ind, da det sandsynligvis ville give flere familiemedlemskabeL 
Desuden vil denne løsning ikke give merudgifter for klubben. Lone Levorsen nævnte at 
hun ikke kunne se det naturlige i at det var opdrætteren der skulle have udgiften. 

Flere medlemmer spurgte hvad vi f'ar ud af medlemskabet af IFEZ, når det nu koster 
klubben 5.000 kr om året. Ole Søndergaard forklarede situationen omkring IFEZ: Der 
findes en A-fil, som kan redigeres og en B-fil som kun kan læses/søges i. Tidligere var 
det Christina Friis der havde adgang til A-filen og Rikke Bentzen Wulffhavde adgang til 
B-filen. Efter CF trådte ud af Avls- og sundheds-udvalget, var det meningen at RBW, 
skulle overtage A-filen. IFEZ har imidlertid ikke været i stand til at komme i kontakt 
med RBW og hun er desuden ikke længere medlem af klubben. Ole Søndergaard mener 
at bestyrelsen skal finde en løsning på problemet omkring filerne hurtigst muligt. Når 
løsningen er fundet, som indebærer at der er en person der har adgang til A-filen og som 
opdaterer databasen, bør det være muligt for alle medlemmer at få oplysninger fra 
databasen. Desuden bør GF 2014 diskuterer holdning til medlemskabet af IFEZ. 

Dirigenten Kresten Henriksen takkede for god ro og orden, samt gode debatter. Ole S. 
overrakte en vin gave, samt takkede dirigenten. 

Den afgående formand Ole S. takkede bestyrelsen for godt samarbejde i de 3 forgangne 
år. Vi har ikke altid været enige, men det skal man heller ikke i en bestyrelse. Legarth B. 
takkede Ole S. for samarbejdet og lovede at bestyrelsen ville komme tilbage med en 
erkendtlighed, som tak for det store arbejde han har lagt i klubben. 

Dirigent Referent 

Kresten Henriksen 

~/---



Forslag til rettelser i avlsanbefalinger: 

Avlsanbefalinger: 

For at få påtegningen "Denne hund er avlet efter Eurasier Klub Danmarks og DKK's 

avlsanbefalinger" på stambogen skal følgende være opfyldt: 

1. Begge forældre skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK. Hvis den ene af 

forældrene har HD status C, skal gennemsnittet af forældres HD indeks på parringstidspunktet 

være mindst 100. 

2. Begge forældre skal før parring have AD status O eller 1. registreret i DKK. Ved parring med en 

udenlandsk hanhund, gælder samme regler som for hanhunde registreret i DKK. AD 1 status må 

kun parres med AD O 

3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK-anerkendt udstilling med 

mindst Very Good. 

4. Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luksation (PL) og have en 

status O eller 1 registreret i DKK. PL status 1 må kun parres med PL status O. Ved parring med en 

udenlandsk hanhund uden PL status kan afkommet få stambog med påtegning, såfremt den 

danske tæve har PL status O. 

5. Indavlsgraden for kuldet må ikke overstige 6,25% beregnet på tre generationer. 

Skovager d. 11/4-2013 Anna Marie Brenbak 

Vedtaget på Generalforsamling den. 12-05-2013 


