
Referat møde ASU 3/12 Middelfart kl. 12 

Tilstede: Inge, Erling, Dorte, Werner (Skype) og Berit 

 
Punkt 1: Evaluering af avlsbeskrivelsesarrangement – planlægge nyt? 

Arrangementet forløb forrygende. Tidsplanen holdt, god arbejdsfordeling, der var super samarbejde 
mellem dommerne og også mellem alle andre og stor ros til Joan for mad. Det var dejligt med 
besøgende, som kom for at kigge. Mange har vist interesse efterfølgende og derfor gentager vi 
arrangementet næste år. Vi overvejer efter dommernes ønske evt. at sløjfe de små pauser, så der kun 
er frokostpause. De er vant til at bedømme flere uden pauser, og dvs. at der er plads/tid til flere 
hunde, hvis der ikke skal holdes pauser. Vi vil ligeledes tydeliggøre publikums rolle i indbydelsen 
og info om mad. Dommerne arbejdede super sammen, men for på sigt at få flere danske dommere 
ind i systemet, vil vi evt. skifte lidt ud. Werner kontakter de tyske dommere og Inge kontakter den 
danske dommer. Datoerne som er i spil er 25/26. august eller 8/9. september. Invitation trykkes 
flere gange i BernerBladet. 

 
Punkt 2: Kommende arrangementer 

- Avlsseminar: RAS fremlægges og foredrag om ledbånd. Berit har kontakt til dyrlæge. Sted evt. 
DKK’s lokaler i Solrød. Dorte kontakter dem. Evt. datoer 17/18. februar, 24/25. februar, 10/11. 
marts, 17/18. marts – vælges når vi ved hvilken dato dyrlægen og DKK kan. Invitation sendes ud på 
Facebook og hjemmesiden, da BernerBladet først udkommer i marts. 
 
- Maribo: Arrangement om fertilitet maj/juni 2018. Werner har kontakt til dyrlægen. 
 
Punkt 3: Forslag om ændring af optagelse på avlslister for tæver til 22 måneder (Så alder for 

optagelse passer med etiske anbefalinger) 

Enstemmigt vedtaget. Det giver ingen mening at have tæver på listen, som er for unge til avl. 
 
Punkt 4: RAS 

Inge sender den reviderede udgave ud via mail og så finpudses den sammen på næste møde. Alle 
medbringer deres kommentarer til mødet. 
 
Punkt 5: Nyt fra IWG 

Referatet kommer i BernerBladet her i december. Efter indsendelse af referatet, har der været 
kontakt til Schweiz, som siger, at meningitis ikke er et stort problem. Dorte kontakter Sverige og 
Norge for at høre mere. 
 
Punkt 6: Generalforsamling. 
Inge, Erling og Dorte er på valg. Inge kontakter Helle Friis Proschowsky ang. matadoravl og ocd. 
 
Punkt 7: BernerBladet 

Dorte laver en collage og tekst om året der gik, afholdte/planlagte arrangementer. 
 
Punkt 8: Evt. 
- ASU foreslår bestyrelsen at lave et nyhedsbrev, som kan sendes ud på mail til tilmeldte hver 
måned med div. arrangementer. På den måde holder vi vores medlemmer informeret løbende ved 
siden af BernerBladet. 
 
- Inge kontakter DKK ang. stempler i stambogen (hvordan der tjekkes) 



- Inge kontakter Annemarie på KU-Sund med henblik på møde ang. fremtidige fælles projekter. 
 
- På næste møde debatteres mulighed for at få tilbud på HD/AD-foto for medlemmer. 
 
- Der sendes en doodle ud om næste møde (ca. februar) 
 
 
 


