Eurasier Klub
Danmark
Stiftet den 09. september 2007
Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub
Haslev 9 marts 2019

Referat for bestyrelsesmøde d.21-06-2019
Deltagere:
•
Legarth Brenbak (LB)
•
Erik Basballe Hedegaard (EH)
•
Alice Callesen (AC)
•
Majbritt Andersen Tretow-Loof (MT)

Afbud:

Lisbeth og Søs

Dagsorden: Vedr. Bestyrelsesmøde den. 21-06-2019 Nordre Fabriksvej 1 G 8720 Hedensted Kl. 17.00
1.
2.

Underskrift af referat fra Bestyrelsesmøder OK
Orientering / nyt fra Formanden Ikke så meget nyt

3.

Opfølgning fra sidste møde

4.

a)

Konstituering af bestyrelsen Legarth formand, Erik næstformand, Majbritt sekretær, Alice kasser, Søs
bestyrelsesmedlem, ingen suppleanter pt.

b)

Udfærdige udkast til et opslag op hjemmesiden og FB hvordan man som køber, skaber kontakt til
opdrættere. Pia Henriksen er hvalpehenviser, det skal hun ikke blive ved med at være. Copy paste fra DKK køb
hund evt.

c)

Ændring af retningslinjer for Avl – og Sundhedsudvalget
LB +LE+MT

d)

Forespørgsels fra medlem vedr. IFEZ samt persondatalovgivningen.
Lisbeth vil du spørge IFEZ om deres retningslinjer vedr. GDPR Materiale vedrørende persondatalovgivningen.
Lisbeth Engelschmidt oplyste at IFEZ er i gang med at lave nye retningslinjer for at være medlem.
Intet nyt fra Lisbeth

Økonomi / budget
a)
Påtegning af udlægs/kørsel bilag
Udfyldes, signeres og afleveres til AC
b)

Medlems status
Familiemedlemmer 23
alm. Medlemmer 90 (hvoraf 20 hvalpe køber)

c)

Regnskab og budget
AC vi har overskud pt på 9252kr. Der kommer 21 på næste udstilling.

d)

Status på Merchandise og hvad gør vi fremadrettet?
AC+LB Der er ikke sket noget, det står stadig hos Alice. Der er for 13.500kr og vi gir noget til amerikansk lotteri og
sætter noget til salg til halv pris. Nogle T-shirts kan sættes frem til specialet.

5. Nyt fra
udvalgene/kontaktpersoner
a)
Aktivitetsudvalg SM Aftalen med Gitte Hund til familiedagen gik i vasken, da det ikke var gennem
klubben b) Avls og Sundhedsudvalg LB/LE Intet nyt
c)
Pr-udvalg EH Intet nyt
d)
Udstillingsudvalg AC Samarbejde med ifferne i 2021, hvis ikke der stilles med hjælpere (2stk) koster
det pr hund pr manglende hjælper. Der er planlagt 4 udstillinger 2020.
6.

Avl og Sundhed
a)

7.

Økonomi / Budget LE Intet
nyt

Udstilling / aktivitet
udvalg a)

Økonomi /

Budget
AC Intet nyt
8.

EKD Speciale den 6 – 8 september 2019 Albertinelund Camping Albertinelund 3, 8585
Glesborg a)

Fredag klubben er vært med kage. Man medbringer selv drikke, klokken

16.00.
Ringtræning kl. 17:00, fælles grill og spisning fra kl.
19:00. Kagen er ok, Jytte G Larsen vil gerne komme.
b)

Hvornår starter udstillingen lørdag? Den starter kl 10.00

c)

Hvor meget giver klubben til maden om lørdagen? Og hvornår spiser vi? Pris til medlemmer og
Ikke medlemmer?
Søs tager imod tilmeldinger til maden. Vi spiser kl 19.00. Klubben giver til maden 50 kr i tilskud til medlemmer.
175 kr for ikke medlemmer og 125 kr for medlemmer. Børn op til 6 år gratis, børn 7-12 år 75kr.

d)

Amerikansk lotteri under udstillingen hvem tager sig af dette? Evt. Mads Og Lone
Mads og Lone vil gerne.

e)

f)

9.

Spøg og skæmt under middagen lørdag?
Søs og Irene laver underholdning
Søndag Danmarks hurtigste Eurasier Klokken?
Kl 10.00

Urafstemning
a) Sendes til urafstemning
til alle medlemmer da det blev enstemmigt ved på Generalforsamlingen den 28. april 2019
Hvem gør dette?
b)

§ 11. Generalforsamlingen (nuværende ordlyd)
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. Forslag offentliggøres ligeledes på hjemmesiden, senest 4 uger før generalforsamlingen.

c)

§ 11. Generalforsamlingen (Ny Ordlyd)
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder på klubbens hjemmeside
samt på klubbens Facebook. Og på mail til alle medlemmer 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. Forslag offentliggøres ligeledes på hjemmesiden, senest 4 uger før
generalforsamlingen.

Ordlyden fra urafstemningen sendes ud med referatet fra generalforsamlingen. Ændring ønskes da vi ikke har noget
blad længere. Legarth laver et skriv og MT sender ud til de medlemmer som er stemmeberettiget.

Køreplan for Bestyrelsesmøder Datoer og mødesteder indtil næste Generalforsamling. HUSK KALENDER

