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Eurasier Klub Danmark 
 
 
 

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

 
 
Referat fra EKD-bestyrelsesmøde, 07. December 2016, kl.17.00 – 21.00, 
På Vejle Bibliotek Willy Sørensens Pl. 1, 7100 Vejle 
 
Deltagere: 
- Ole Sund Søndergaard 
- Legarth Brenbak 
- Birte Pedersen  
- Søs Museth 
- Erik Basballe Hedegaard 
- Lene Nørgaard 
- Lisbeth Engelschmidt 
 
Afbud:  
- Ingen 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  

Godkendt  
2. Orientering/nyt fra formanden.   
 
3. Opfølgning fra sidste møde.  

a) Status på GF-beslutning vedr. tilføjelse til EKD`s avlsanbefalinger (Dandy Walker) 
 - Den vedtaget tekst er: 
   Mindst èt af forældredyrene skal før parring have DWLM status fri registreret i DKK.  
   Såfremt begge forældredyr testes frie, bliver hele kuldet automatisk stambogsført  
   som ”frie af DWLM” 
b) Registreringer af hunde i IFEZ-databasen 
 - Der sendes en mail til alle EKD medlemmer hvor man bliver spurgt om man vil have  
   sin hund register i IFEZ (ansvar Legarth) 
c) Bør oplysninger ske skriftligt. 
 - Ja, se evt. referat fra d.14.02.2016 i avls Avls- og Sundhedsudvalget 
   Link der til. 
http://eurasierklubdanmark.dk/wp-content/uploads/2016/06/Mødereferat-14.02.2016-Avls-og-Sundhedsudvalg.pdf 

d) Hvilke oplysninger skal gives. 
 - Avls- og Sundhedsudvalget skal rådgive vedrørende DKKs og EKDs Avls-restriktioner  
   og anbefalinger. 
e) Hvor mange led skal A&S oplyse/tolke på. 
 - 3 Led tilbage som avlsanbefalinger fra EKD  
f) Er det A&S der skal “ikke anbefale” en parring eller er det op til opdrætter selv  
    at drage denne konklusion (ud fra skriftlige eller mundtlige svar). 
 - Hundeejer selv 
g) Hvis A&S ikke kan anbefale en parring, har spørgere så “ret” til en begrundelse. 
  - Nej 
h) Hvad med hanhundeejerne, har de ret til en begrundelse for et afslag og er det op 
    til tæveejer eller er det en opgave for A&S. 
  - Nej 
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4. Økonomi/budget.  

a) Påtegning af udlægs/kørsels bilag 
Ok 
b) Medlems status. 
182 medlemmer, hvor af der er 23 familiemedlemmer, og 14 hvalpe køber 
c) Regnskab og budget 
- Bank 95.369,44kr. 
- Kasse 1.072,50kr. 
- Budget ok 

5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner 
a) Aktivitetsudvalget (Søs) 
- Aktiviteter 2017 Kommer i blad og på hjemmesiden 
- Festudvalg søger medlemmer, så hvis der er nogen som har lyst til hjælpe til,  
  skal i kontakte Søs 
b) Avls og sundhedsudvalget (Legarth) 
- Referat fra IFEZ mødet i Stuttgart kommer på hjemmeside 
- Lisbeth bruger en time på næste møde på at skabe et overblik over IFEZ databasen 
c) PR udvalget (Erik) 
1. Status på hjemmeside 
- Vores hjemmeside er flyttet til one.com, for at sikre en mere stabil hjemmeside 
1. Regler for hanhund galleriet på hjemmesiden 
- Der laves et oplæg som rundsendes for godkendelse (ansvar Erik) 
 2. Regler for bestyrelsens brug af sociale medier  
- Ole har lavet et oplæg som vi skal gennemgå på næste møde 
d) Udstillingsudvalget (Birte) 
- God jule udstilling 
- Udstilling kalender kommer på hjemmeside 

6. Klubbens visioner. 
- Der blev aftalt at vi skulle prøve at arrangere en weekend hvor vi skal beskrive vores  
  Mission/visioner  

 
7. Datoer og mødesteder for kommende bestyrelsesmøder.  

- d.08.02.2017 i Vejle 
- d.17.05.2017 i Vejle 
- d.30.08.2017 i Vejle 

8. Eventuelt  
 
 


