
Referat fra ASU møde den 26.05.2019 

Til stede: Inge, Helle, Finn, Dorte, Erling  

Afbud: Erika 

1. Konstituering. 

Inge fortsætter som formand, dog har hun et ønske om, at en anden føre regnskabet ifm diverse 

arrangementer. Muligheder og konsekvenser diskuteres, det besluttes at vente til retningslinjer fra 

bestyrelsen udmeldes.  

Dorte fortsætter som sekretær. 

Øvrige medlemmer har ingen ønsker om poster. 

 

2. Evaluering af Avlsseminar i Slagelse.  

Gode konstruktive oplæg og mange aktive deltagere. 

Et medlem af ASU efterlyser et mere planlagt program for evaluering af RAS så fokus holdes på avl 

– evt. forberede spørgsmål. Der kunne være en udmelding om, at det forventes at RAS er læst 

inden mødet, evt. ordstyrer etc. 

 

Evaluering af Avlsgodkendelsesarrangement på Fyn. 

Faciliteterne var gode og praktiske og der var et passende antal tilmeldte. 

Det kunne være ønskeligt, at deltagerne kunne få mulighed for at købe lidt mad og drikke – et mere 

familievenligt arrangement. 

Dommerskemaerne skal evalueres, så dommerne afslutningsvis vurdere om hunden er egnet eller 

ikke egnet til avl. 

Tilmeldingsskemaet skal evalueres, så tilmeldte hunde lever op til Dansk Berner Sennen klubs etiske 

regler. 

Inge: Berit kontaktes hurtigst muligt, skemaerne skal gerne være evalueret inden næste 

udvalgsmøde. Der efterlyses billeder som Werner har taget samt skema. 

Dorte: Opråb i Berner Bladet og Facebook om interesse for avlsgodkendelsesarrangement næste 

år. 

 

3. Kommende arrangementer. 

Birgitte Damsgaard vil gerne holde et foredrag om HS og de to test muligheder hhv. fransk og tysk 

gerne på Fyn eller i Jylland. 

Inge: kontakter Birgitte mulige datoer 28.09.19, 9.+10.11.19 

Der er interesse for, at der arrangeres fælles blodprøvetagning evt. ifm et socialt arrangement. Inge 

har kontakt til en dyrlæge i Odder, der gerne vil stille op.  Toril har kontakt til en dyrlæge på Fyn der 

ligeledes vil deltage. Helle spørger Erika vedr. dyrlæge på Sjælland. 

Helle: kontakter Monica vedr. præsentationen af de to testfirmaer adskilles på hjemmesiden. 

 

Inge: Jacob Larsen dyrlæge Odder kan holde foredrag  en hverdagsaften i ulige uge  om titter test,  

Hvalpens første tid, herunder vaccinationer mv. 

Inge: Tove Due vil gerne holde foredrag om hendes behandlingsmetoder gerne i Middelfart evt. 9. 

eller 10. 11 eller 23.+24.11.19 

 



4. Kontakt til KU life – Inge forsøger at tage kontakt til Annemarie Kristensen igen evt mhp opdatering 

samt rundvisning på KU-life i lighed med tidligere arrangement. 

 

5. IWG – Dorte og Inge fortsætter som repræsentanter. Arrangementet i Slovakiet bliver højst 

sandsynlig ikke til noget. Det næste arrangement bliver i 2021 i England ifm deres 

jubilæumsudstilling.  

Dorte opdaterer DBSK oplysninger på deres IWG hjemmeside. 

6. Fællesmøde mellem bestyrelsen og udvalg  afholdes den 24.08.19 i Middelfart, vi afventer 

dagsorden fra bestyrelsen. 

 

7. Avlslisterne skal opdateres – Anette Rotbøl har tilbudt, at tage kontakt til ejere, hvis hund er død . 

Tæver over 8 år tages af listen.  

Inge: tager kontakt til Anette og aftaler opgaven. 

Helle: kontakter Monica og sætter hende ind i ovenstående opgave samt opdatering af 

hjemmesiden vedr. ASU 

 

8. Nyt til bladet: Inge og Dorte 

Rapportager fra Slagelse og Middelfart. 

Info om Blodprøvetagning, reklame for FB grupper vedr. dette samt avlsbeskrivelsesarrangementer. 

ASU Aktivitetskalender på hjemmesiden. 

 

Dato for næste ASU møde: 10.08.19 kl. 12:00 Hos Helle 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


