
ASU møde den 29.02.2020 
Til stede: Tenna, Erika, Inge, Dorte 
Referent: Dorte 

 

1. Generalforsamlingen 

Vedr. gaver til tidligere/afgåede medlemmer ifm generalforsamlingen: Det besluttes, at de afgåede 

medlemmer gives en æske chokolade. 

 

2. Evaluering af ASUs aktiviteter 

Blodprøvetagning ifm med Juleskuet i Strib blev en stor succes, der er efterspørgsel blandt 

medlemmerne om at tilbuddet gentages.  

KU life:  Ca 30 medlemmer havde tilmeldt sig og dagen blev en god oplevelse, afslutningsvis fik 

deltagerne en grundig rundvisning på matriklen.  

Det besluttes, at ASU laver et opslag til hjemmesiden vedr. muligheden for at donere afdød 

kræftramt hund til forskning på KU life herunder kontaktoplysninger. ASU kontakter KU life for at 

bede dem promovere denne mulighed blandt dyrlægeforeningens medlemmer. 

 

3. DBSK blad 

ASU har mange artikler med i næste DBSK blad. 

Inge har fundet en ny tysk artikel omhandlende kastration. Erika mener, at dyrlægeforeningen har 

lavet retningslinjer/anbefalinger ift. emnet, Erika undersøger videre. Fast rubrik i bladet: Berner 

sennen standard ex fokus på vinkling, billeder og beskrivelse kopieres fra ”biblen”. 

 

4. Avlsbeskrivelse. 

Der er blevet indført en ”Håndbremse” i årets Avlsbeskrivelsesarrangement. Det er nu muligt, at 

dommerne kan vurdere hunden som ikke egnet til avl ud fra DKKs racestandard og DBSKs etiske 

anbefalinger. Avlsvurderingsskemaet skal tilrettes…. 

ASU har fået tilsagn fra 3 dommere. Der er pt. 3 tilmeldte. Der skal arrangeres gril, kaffe, vand mm 

til deltagerne. Miljøbanen skal være mere udfordrende. Nærmere planlægning af arrangementet 

tages op på første ASU møde efter generalforsamlingen. 

 

5. Brev til DBSK og DKK fra medlem  

Punkterne i brevet drøftes i udvalget og medlemmet vil snarest få et samlet svar fra bestyrelsen og 

ASU. 

 

6. Arrangementer 

ASU har pligt til at afholde et avlsarrangement årligt. Det drøftes hvad emnet kunne være, samt 

hvilken oplægsholder vi skal invitere. Mulige emner: Anatomi, Jura og Fodring. Punktet tages op 

igen ifm første ASU møde efter generalforsamlingen. 

 

7. Rabat hos Antagene 

Inge har haft kontakt til Antagene og forespurgt til muligheden for rabat til medlemmerne ifm HS 

blodprøvetagning. Antagene vil kun give rabat, hvis det både er tale om test for DM og HS. Da DM 

testen ikke er en valideret test og tillige ikke er anerkendt af DKK, ønsker ASU ikke at støtte dette 

tilbud fra Antagene.  Antagene vil dog gerne give rabat ifm eksempelvis en udstilling.  



Der har været forespørgsel om, der kunne arrangeres blodprøvetagning ifm Klubudstillingen i 

Hasmark – dette mener ASU er for tidligt da der dermed kun er gået ca ½ år siden tilbuddet i ift 

juleudstillingen i Strib. ASU satser i sted på at gentage tilbuddet i forbindelse med juleudstillingen i 

Strib november 2020. 

 

8. Regnskab  

Arrangementerne i løbet af året har for medlemmerne kostet kr. 100 pr deltager, dette har dækket 

udgifterne, hvorfor dette beløb også fremadrettet vil blive afkrævet ifm arrangementer. 

 

9. Statistik  

ASU har modtaget sundhedsstatistik fra Lise Kjær, det er blevet redigeret og indsat i RAS – tak til 

Lise og Anna.  

 

10. evt.  

UU har adspurgt ASU om vi kunne stå for et arrangement ifm udstillinger i Vejen 2021. ASU ser flere 

praktiske forhindringer i dette, men tager emnet op efter generalforsamlingen. 

 

Dorte: Årshjul skal laves. 

Erika: Dødsregistreringer er næsten færdig. 


