
 ASU møde den 13.06.2021 afholdt som Teams møde. 

Til stede: Inge, Louise, Werner, Rikke, Dorte 

Afbud fra Erika 

Referent: Dorte 

 

1. Der er indkommet mails fra 2 medlemmer med div. spørgsmål og forslag. 

Dorte og Inge sender svar til dem. 
 

2. Der drøftes procedurer ift. besvarelse af mails på ASUs gmail. Det aftales, 

at Dorte som udgangspunkt besvarer mails og/eller sender dem videre, til 
hvem der måtte have kompetence til, at svare. 

  
3. Erika har sendt Avlsmapper fra 2012 og 2013, dem skal vi have forholdt os 

til, emnet tages op på næste møde. 

 

4. Der er aftalt arrangement ved dyrlæge og fertilitetsekspert Kathrine 
Kirchhoff den 25.09.2021 i hendes praksis i Hinnerup. Det bliver muligt at 

tilmelde sig fra den 1. august 2021 der er max plads til 30 deltagere. Pris 
for medlemmer af DBSK: kr. 100, for ikke medlemmer: kr. 200.  
Emner: Kejsersnit og livmoderbetændelse. 

Hvis interessen er stor, planlægges et arrangement på Sjælland ligeledes 
ved en fertilitetsdyrlæge, men med emner som eksempelvis: problemer med 
tomme tæver, tævens behandling inden parring herunder div. prøver, 

fodring mm.  
 

5. Inge har x flere haft dialog med medarbejder hos Antagene ift. nye 
koder/aftale om rabat, det er desværre en ny medarbejder, så der er lidt 
udfordringer i at få medarbejderen til at forstå konceptet, Inge prøver igen. 

 
6. Avlsbeskrivelsesarrangement planlægges til den 05.09.2021, hvis faciliteter 

i Middelfart kan lånes – Inge kontakter Aslaug vedr. dette. 
Foreslåede dommere: Karsten Birk, Birgitte Gothen og Christel Fechler, 
hvis nogen af de foreslåede ikke kan, så kontaktes Morten Matthes - Inge 

kontakter dommerne. Det drøftes om tilmeldingen skal være via Hundeweb 
eller direkte til ASU – Werner oplyser at det koster kr.110 pr tilmelding på 
Hundeweb, der er stemning for direkte tilmelding via Hjemmesiden samt 

indbetaling på ASUs konto. Det besluttes, at arrangementet skal afholdes 
som sidste år, det kræver en grillmester, Inge spørger Lars, om han vil stå 

for denne del af arrangementet. 
 

7. Avlsseminar skal afholdes vest for Storebælt i år, Middelfart bliver foreslået, 

mulig dato: 31.10.2021. Oplægsholder: Birgitte Damsgaard. Emne: 
Genpulje. – Inge kontakter Birgitte samt Aslaug vedr. lokaler. 



 
8. RAS skal lægges på hjemmesiden – Louise kontakter Monica vedr. dette. 

RAS skal lægges på FB – Dorte sørger for dette. 
 

9. Avlsbeskrivelsesbeviserne skal optrykkes – Inge sørger for dette. 

 

10. Tilmeldingsformularen til avlsbeskrivelsesarrangementet skal findes – 
Dorte finder det. 
 

11. Arrangementer 2022:  

• Ny standard samt anatomi og funktion ved Regula Bürgi, kunne evt. 
afholdes ifm. En udstilling/skue – UU og Regula kontaktes – Inge 

tager kontakt til begge. 

• KU sund oplæg / er der forsker interesse vedr. nyresygdomme, dette 
kunne evt. afholdes i januar. Inge tager kontakt til KU sund også ift. 
hvad der sker med indsendte blodprøver og biopsier. 

• Avlsseminar øst for Storebælt. 

• Avlsbeskrivelsesarrangement. 

• Medlemmers ønsker og forslag ☺  
 

 

 
 

 

 

 

 


