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Eurasier Klub Danmark 
 
 
 

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

 
Referat af EKD-bestyrelsesmøde, 02. Juli 2016, kl.11.00 – 15.00, 
afholdt hos Ole Sund Søndergaard Ringgade 39 7600 Struer 
 
Deltagere: 
- Ole Sund Søndergaard 
- Legarth Brenbak 
- Birte Pedersen  
- Søs Museth 
- Erik Basballe Hedegaard 
 
Afbud: -  

  
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  
Dagsorden mangler, Ole opdatere hjemmeside 
 
2. Orientering/nyt fra formanden.  
Udført 
 
3. Opfølgning fra sidste møde.  
a) Punkt 7e. Brug af bestyrelsens Facebook gruppe, nåede vi ikke ved sidste møde. Der var enighed 
om at det er en god måde at kommunikere på i bestyrelsen, Legarth og Erik bliver koblet på den. 
 
b) Spørgsmål fra Gert: Spørgsmålet har været sendt til DKK, deres jurist har svaret og svaret er at de 
oplysninger som ligger på hunde web ikke må flyttes over i IFEZ database uden at hunde ejers samtykke det 
er imod persondataloven.  
Bestyrelsen har vedtaget procedure for at rette op på det. 
 
Det præciseres at det er helt frivilligt at lade sin hunds sundhedsoplysninger registrere i IFEZ-databasen. 
Manglende registrering i databasen kan dog have negativ betydning i forbindelse med parringsaftaler med 
andre IFEZ-lande. Proceduren bliver offentliggjort henholdsvis i det kommende blad samt på EKD`s 
hjemmesiden.  
 
Proceduren bliver fremadrettet som følger: 

 Pr. 020716 skal alle registrerede ejere af hunde, der allerede er opført i IFEZ-databasen, give deres 
skriftlige samtykke til at de er indforstået med, at deres hundes sundhedsoplysninger er opført i 
databasen.                    

 Skriftligt tilsagn gives enten på mail eller brev til EKD`s bestyrelse og IFEZ-repræsentant. SMS eller 
andre typer for skriftlighed (Facebook eller Messenger m.v.) accepteres ikke som gyldigt 
tilsagn/afslag. 

 Pr. 020716 til alle registrerede ejere af hunde, der ønsker deres hunde opført i IFEZ-databasen, give 
deres skriftlige samtykke til, at deres hundes sundhedsoplysninger fra DKK`s Hundeweb må 
indføres i IFEZ-databasen.       

 Skriftlig tilsagn gives som ovenfor anført. 

 Alle medlemmer af EKD vil senest 311216, modtage en mail fra klubbens kasserer vedr. 
tilsagn/afslag af registreringen af deres hundes sundhedsoplysninger. Andre Eurasiere forsøges 
orienteret om den ændrede procedure via Facebook og klubbens hjemmeside.  

 

 Registreringer af hunde i IFEZ-databasen, hvor der ikke foreligger skriftligt tilsagn, vil pr. 311217 
blive slettet i IFEZ-databasen. 
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4. Økonomi/budget.  

a) påtegning af udlægs/kørsels bilag 
Udført  
b) Medlems status. 
Birte oplyser klubben har 148 medlemmer heraf 19 familiemedlemskaber og 44 hvalpe 
medlemmer.  
c) Regnskab og budget 
Regnskab har været ved ekstern revisor, som har opstillet regnskab. 
 

5. Nyt fra udvalgene/kontaktpersoner 
a) Aktivitetsudvalget: Bestyrelsens kontaktperson er Birte. 
b) Avls og sundhedsudvalget: Bestyrelsens kontaktperson er Ole. 
Der har kun været møde i januar, men der er ikke planlagt nyt møde, Ole følger op. 
Erfagrupper om opdræt har været en succes.  
c) PR udvalget: Bestyrelsens kontaktperson er Erik 
Merchandise: Der kommer Eurasier bøger i udvalget af varer. 
d) Udstillingsudvalget: Bestyrelsens kontaktperson er Legarth. 
e) Opgave- og ansvarsfordeling 
Revidere udvalg efter generalforsamling. 
 
 

 
6. Generalforsamling 2016 

a) Kandidater. 
Søs, Legarth og Erik er på valg og alle modtager genvalg. 
b) Stemmesedler 
Birte laver stemmesedler med fortløbende numre, og sender dem ud 10dage før 
generalforsamlingen, koordineres med Legarth. 
c) Planlægning 
Dagsorden skal sendes ud senest 6uger før generalforsamlingen.  
d) Opgave- og ansvarsfordeling 

 
7. Fastsætte. Mødesteder og datoer for kommende bestyrelsesmøder. VIGTIGT i har jeres kalender 
med.  
d.04-08-2016 kl.13.00 ved Birte. 
 
8. Eventuelt  
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