Dagsorden - til møde den 4/2 2017 kl. 11.00:
Tilstede: Erling, Werner, Lisbeth & Berit (Inge med via telefonsamtaler undervejs)
Punkt 1: Avlsgodkendelsesbevis (endelig version til godkendelse)
Udvalget godkendte den endelige version af beviset. Inge vil fremover sende beviserne ud. Der er
oprettet et felt, som man skal klikke af, hvis man ønsker beviset tilsendt, når man ansøger om at få
en hund på avlslisterne via hjemmesiden. Berit kontakter webmaster for at få det aktiveret. Hvis
hunde, der allerede er på listen, har brug for et bevis, kan ejer kontakte Inge, som så vil sørge for at
sende et ud. Ang. trykning af beviset undersøger Inge nærmere og sender tak til Tine, som har
designet beviset.
Punkt 2: Kommende arrangementer
- Knogler, HD/AD mm. i Næstved
Arrangementet er helt på plads og der er kun få pladser tilbage. Werner laver udkast til evaluering,
som sendes rundt og godkendes. Werner printer ud og medbringer min. 30 stk. på dagen.
- Fertilitetsarrangement
Inge kontakter dyrlæge, som kan afholde arrangementet i Jylland. Der er forskellige datoer i april
og maj at vælge mellem. Vi skriver nærmere ud på hjemmesiden, Facebook samt i BernerBladet,
hvis vi kan nå det inden deadline.
Som aftalt sidst, vil vi fremover lave et arrangement, som henvender sig til alle medlemmer og et
arrangement, som henvender sig mere direkte til opdrætterne. Det er meningen, at de skal skifte
mellem landsdelene. Næste år vil det således være mere for opdrættere på Sjælland og det andet i
Jylland. Evt. forslag til næste år er Maribo/Nysted ang. scanning, som de har specialiseret sig i.
UHM blev vendt. Vi overvejer om det er bestyrelse eller aktivitetsudvalget, der bør tage sig af det.
Det er før arrangeret af frivillige.
Punkt 3: Regler for Matadoravl
Da der er tvivl om aftalen ang. matadoravl, vil vi rette henvendelse til DKK med spørgsmålet via
bestyrelsen, så vi får et endeligt svar. Erling skriver til Maria.
Punkt 4: Avlsbeskrivelsesarrangement (konkrete aftaler om hvem der gør hvad)
Arrangementet skubbes til september 2017 for ikke at haste det igennem. Vi vil holde fast i at
afholde det på Fyn enten i Middelfart eller Odense. Werner skriver til de to tyske dommere. Berit
henvender sig til den danske dommer.
Punkt 5: RAS
Berit sender versionen fra 2014 til Lise og Karin for at høre om det er den, som de har arbejdet med.
Revisionen af RAS skubbes til efter generalforsamlingen, for at arbejdet ikke skal laves om igen om
kort tid, hvis udvalget ændres, og så er vi helt sikre på hvilken version, der skal arbejde videre med.
Punkt 6: Henvendelser fra medlemmer
- arrangement svarende til det i Næstved ønskes i Jylland af flere
Vi henviser til punkt 2 med at landsdelen bytter næste år.
- OCD som krav

Udvalget diskuterede denne henvendelse og Inge svarer.
Herudover behandlede vi en henvendelse ang. tilbagebetaling. Berit svarer vedkommende, hvad
udvalget besluttede.
Punkt 7: Generalforsamling
Berit genopstiller og der mangler derudover en suppleant. Inge skriver beretningen for udvalget til
generalforsamlingen.
Punkt 8: Hjemmesiden
Reglerne (kommissoriet) for udvalgets arbejde skal på hjemmesiden. RAS skal lægges på
hjemmesiden, når den er revideret og godkendt. Navnene på div. rekvisitioner skal ændres så der
bare står mailen til ASU, for så vil det ikke skulle ændres, når der skiftes ud i udvalget. Berit
kontakter webmaster.
Punkt 9: Regler for optagelse på hvalpeliste (forældre på avlslisterne)
Udvalget er enigt om, at det ville være en god idé, hvis forældrene på hvalpelisten stod på
avlslisterne, hvis det drejer sig om danskejede hunde. Således kan man linke direkte fra hvalpelisten
til forældrenes side på avlslisterne, når de trykker på forældrenes navne. Til gengæld kan
opdrætterlisten gøres gratis. Berit tager forslaget med til næste bestyrelsesmøde.
Punkt 10: Forskningskontoen
Der er ikke brugt penge siden vi afskaffede tilskuddet til genomtesten. Der er gået penge ind fra
træningspladsen i Ballerup/Skovlunde
Vi vendte ideen om både at støtte den tyske og den franske test med et mindre beløb (en bestemt
procentdel) men der var ikke enighed i udvalget.
Punkt 11: Berner Bladet
Berit skriver om planer (efterfølgende ændret til Erling grundet sygdom)
Punkt 12: Evt.
Alle skal huske at svare på de mails de modtager og svare til alle i samme tråd. Det gør mailene
mere overskuelige og man kan nemmere holde styr på de forskellige emner.
Der blev stillet et spørgsmål internt i udvalget, som sendes videre til udstillingsudvalget.
Til næste møde tales om rekvisitioner på hjemmesiden (tilskud til div. undersøgelser). Vi afholder
møde, hvis der er behov for det inden generalforsamlingen, men som det ser ud nu, er der styr på
det hele.

