
 

Referat fra ASU møde den 28.09.19 

Til stede: Inge Bibby, Dorte Hammerich, Erika Bromose, Helle Sinclair. Fraværende: Erling Kolding 

Jacobsen 

Referent: Dorte Hammerich 

 

 

1. Vedr. Billeder af hundene på avlsbeskrivelsespapirer.  

Enighed om at ikke alle billeder er kvalitetsmæssigt ok på avlsbeskrivelsespapirerne, det skal derfor 

tilbydes, at ejerne kan sende nyt billede til Dorte,  hvis de ønsker dette, information om dette 

sættes i næste nummer BB. 

 

2. HS registrering på Hundeweb. 

Da det er frivilligt af registrer HS resultat på hundeweb, mener ASU, at Bestyrelsen i DBSK skal 

kontakte DKK og støtte op om dette. 

 

3. Retningslinjer for ASU . 

Formand og sekretær fra hhv bestyrelse og ASU skal arrangere møde mhp udarbejdelse af 

retningslinjer for ASU. 

 

4. Budgetlægning før arrangementer. 

Budget for arrangementet er indsendt til  Kasserer inden afholdelse af arrangementet. Udgifter til 

oplægsholder mm blev udregnet  under mødet, Inge laver det endelige regnskab. 

 

5. Vedr. betaling for registrering på avlshundelister. 

Punktet er ikke relevant, da bestyrelsen har taget beslutning om dette. 

 



6. Fremtidige arrangementer.  

Gåtursarrangementet, der som tænkt skulle kombineres med HS  blodprøvetagning,  er ikke blevet 

arrangeret, dette fordi  ASU skønnede, at HS arrangementet i Aarhus skulle afholdes først. Det 

drøftes, om der skulle entreres med en dyrlæge, som kunne tage blodprøver ifm udstillingen i Strib 

i år, bestyrelsen spørges/orienteres om dette - (Helle ansv). Hvis der bakkes op om forslaget, 

kræver det formel tilmelding, så evt. rabat kan forhandles med dyrlægen og Antagene – ASU 

foreslår at, klubben betaler dyrlægen. Lignende arrangement kunne også planlægges ifm 

udstillingen i Hasmark. (Kontakt til Antagene vedr. rabat – Inge ansv) 

 

11.01.20 er der planlagt arrangement på KU Sund, Dorte indkøber sandwich, arrangementet skal 

koste kr. 100.  

Avlsbeskrivelses arrangement planlægges til at blive afholdt maj/juni i Middelfart (Dorte 

undersøger mulige datoer). Dommerforslag: Christel Fechler, Jan Herngren (Helle kontakter JH) 

Birgitte Gothen, reserve Annette Bystrup.  Enighed om at skema bør tilføjes mulighed for at 

indskrive: Kan ikke godkendes til avl samt årsag - Inge spørger Berit, om dette kan lade sig gøre ift 

DKK retningslinjer. Der skal være mulighed for at deltagerne og interessere kan købe mad og drikke 

på dagen og så skal miljøbanen udvides.  

 

Odder Dyreklinik ved Jacob Larsen har tilbudt at afholde et nyt foredrag , medlemmerne er 

opfordret til at byde ind med emner i næste nummer af BB. 

 

Foredrag om kejsersnit skal planlægges til afholdelse i 2020. evt. i mart/april 2020, det vil blive 

afhold i Jylland, Helle spørger kendt dyrlæge - Avlsseminaret afholdes ifm dette. 

 

7. Nyt til bladet.  

Reklame for arrangementer, beskrivelse af afholdte arrangementer samt beskrivelse af indhold af 

kommende avlsbeskrivelses arrangement – enighed om, at det fremadrettet skal være muligt at 

tilmelde til arrangementer via Hundeweb (Dorte ansv.) 

 

8. Et medlem ønsker, at der oprettes en liste over UHM beskrevne Bernere. 

Vedr. ønske om at kunne registrere hunde på en UHM liste, ASU henviser til Hundeweb. 

9. evt. 

Inge følger op på mulighed for rabat hos Antagene samt hunde over 10 år – vigtig, at denne info 

kommer ud til medlemmerne. 

Dødsregistreringslisten skal justeres, (Erika ansv) 

Fællesmøde med bestyrelsen afholdes den 20.10.19, Inge deltager. 



Vedr. godkendelse og registrering af nye avlere på hjemmesiden –  ASU mener, at  

medlemsadministrator  har ansvaret for dette, da denne bl.a. har adgang til 

medlemsinformationer. 

 


