Dagsorden - til møde den 26/11 2016. kl. 11.00 hos Inge (Alle til stede)
Punkt 1: Velkommen til Lisbeth
Vi bød Lisbeth velkommen i udvalget og alle præsenterede sig.
Punkt 2: Avlsgodkendelsesbevis (revideret bevis fra sidste møde)
Berit kontakter Tine mht. seneste version. Vi har besluttet, at beviset skal sendes ud med post med
underskrift i stedet for elektronisk. Det skal dog aktivt tilvælges, hvis man ønsker et bevis
fremsendt. Dette sker i form af et flueben når man indsender sin hund til listerne, hvis dette kan lade
sige gøre. Berit kontakter webmaster. Hvis nogen på listerne ønsker bevis tilsendt, kan dette også
lade sig gøre. Vi skal dog have beviserne helt færdige før vi kan begynde på dette.
Punkt 3: Avlslister
Vi blev enige om at indføre en automatisk fjernelse af hunde på avlslisterne når de bliver ældre.
Dette besluttes for at undgå, at der står afdøde hunde på listen, eller hunde der ikke længere er i avl,
så vi har en mere retvisende liste, hvor folk, der leder efter en avlspartner, har en aktuel liste og ikke
skal kontakte for mange forgæves. Ændringen vil være pr. 1/1 2017 og vil blive annonceret på
hjemmesiden og Facebook, da fristen for BernerBladet er udløbet. Tæver vil automatiske fjernes
når de fylder 8 år. Hanhunde vil fjernes når de fylder 9 år, men ejer kan henvende sig hvis hunden
stadig er i avl eller frostsæd haves. Dette skal ske hvert år i januar for at undgå, at folk glemmer at
afmelde deres hund. I samme ombæring vil vi gerne minde folk om at dødmelde deres hunde og
tjekke om deres hund evt. figurerer på still going strong- eller avls-listen.
Punkt 4: Evaluering af avlsseminar + forslag til evt. nyt arrangement
Inge evaluerede arrangementet og vi debatterede tilbagemeldinger fra enkelte deltagere. Vi vil
fremover indføre evaluering efter hvert arrangement, så medlemmerne kan komme med deres
meninger om arrangementet, ros og ris i form af konstruktive forslag til forbedringer. Det vil
komme til at ske anonymt og skriftligt på dagen, så hele udvalget kan evaluere på efterfølgende
møde. Inge fortalte desuden om de ideer og tanker, der var kommet fra medlemmer og i den
forbindelse, har vi besluttet at arbejde videre med nogle arrangementer i foråret 2017. Vi vil gerne
afholde et arrangement om fertilitet (tomme tæver) primært for opdrættere og også et arrangement,
der kan interessere det menige medlem, om hundens bygning (knogler mm) og sundhed, samt evt.
førstehjælp (ideen om førstehjælp gives dog muligvis videre, da det nok bliver for meget at nå på en
gang). Det er planen at det ene arrangement skal afholdes i øst og det andet i vest, hvis dette er
muligt. Vi har talt om konkrete datoer og personer, som skulle stå for foredrag, men disse kontaktes
før vi melder noget ud. Vi melder ud på hjemmesiden, Facebook og BernerBladet i marts, så hold
øje der.
Punkt 5: Evaluering af avlsbeskrivelsesarrangement + planlægning af evt. kommende arrangement
Ingen fra det avls- og sundhedsudvalg, som gennemførte første avlsbeskrivelsesarrangement, sidder
i udvalget. Berit var dog med i noget af planlægningen af andet arrangement i 2015, som desværre
måtte aflyses pga. sent dommer-afbud. Beviserne fra det første arrangement er nu uddelt og vi kan
dermed se fremad. Vi har kigget på forskellige modeller og beviserne fra sidste gang. Vi var enige
om at bibeholde 3 dommere (2 tyske og 1 dansk), da de tyske har stor erfaring med beskrivelser og
dermed kan lære fra sig. Et vigtigt punkt, som erfaringerne fra første arrangement viste, var, at
dommerne kunne kommunikere på et fælles sprog og da der var taget højde for dette ved andet
arrangement, fører vi den idé videre. Den danske dommer viste sidste gang stor interesse og derfor
spørger vi vedkommende om hun vil deltage igen. Vi talte ligeledes om nogle tyske dommere, som

vi først spørger, før vi melder nærmere ud. Modellen skal ligeledes være efter det rigtig fine
dokument, som blev fremstillet til første beskrivelse. Vi arbejder dog denne gang på at
dokumentet/beviset skal udleveres på dagen og ligeledes lægges på vores hjemmeside i en samlet
pdf, som det gøres i f.eks. Østrig. Begrundelsen er at udstillingsresultater er offentlige og dermed
bør en beskrivelse have samme vilkår. Vi vil indføre en min. alder på 12 måneder, da det er fra
denne alder, de ligeledes kan få taget HD/AD-foto. Prisen har vi regnet lidt på og vi påtænker at det
skal koste ca. 650 kr. Vi har besluttet, at der ikke skal tages blodprøver til arrangementet, så denne
del fjernes. Arrangementet håber vi at kunne afholde i maj 2017.
Punkt 6: Ang. annonce på dba, gul & gratis mm.
Annoncen skal linke til en side på vores hjemmeside som overskueligt skal oplyse om, hvorfor folk
skal vælge en hvalp med stamtavle. Det var teksten til denne side, vi i dag skulle tale om. Vi blev
enige om at alle skulle sende deres forslag til Berit, som prøver at flette det hele sammen. Forslaget
sendes herefter rundt i udvalget, så alle er tilfredse med ordlyden, inden denne gives videre.
Punkt 7: Regler for Matadoravl
Vi har haft nogle henvendelser om dette fra medlemmer. Erling undersøger nærmere til næste
møde, hvor punktet igen tages op.
Punkt 8: Nye sygdomme + ulvekløer
Nogle medlemmer af klubben er i gang med et projekt og vi vendte div. nye sygdomme. Vi er dog
enige om, at vi skal holde fokus på de ting, der er centrale lige nu i racen og ikke skabe nye
problemer ved at tage ting op, som ikke er dukket op i Danmark eller kun er set få gange. Vi er dog
samtidig enige om, at vi holder os informeret om disse nye ting, så vi kan tage fat i dem hvis de
bliver et generelt problem. Vi er glade for, at der er medlemmer, der vil give os viden ved at
undersøge frivilligt. Vi debatterede ligeledes ulvekløer. Werner mener, at vi skal have en fælles
holdning ang. politianmeldelse af dette, hvis vi mistænker dette og at opdrættere bør melde ind hvor
mange der er født med/uden ulvekløer eller at der skal laves en dyrlæge-attest på hvor mange der er
født med/uden ulvekløer. Det er forbudt at fjerne ulvekløer i Danmark og det er loven, men der er
delte meninger i udvalget om vi direkte skal politianmelde ved mistanke, da nogle mener, at det er
svært at se. Vi blev ikke enige om en fælles strategi på dette punkt.
Punkt 9: RAS
Grundet et program med mange punkter og klokken derfor var blevet mange, valgte vi at udskyde
dette til næste møde. Der er forskellige versioner i omløb, så vi må hver især sætte os ind i disse til
næste gang og komme med vores tilføjelser/rettelser, så vi kan lave en fælles.
Punkt 10: Henvendelser fra medlemmer
Vi vendte forskellige henvendelser fra medlemmer under de punkter, hvor det var relevant. Disse
omhandlede især efterspørgsel på avlsbeskrivelsesarrangement, matadoravl og et par om det
afholdte avlsseminar.
Punkt 11: Berner Bladet
Vi var godt tilfredse med artiklen i oktober, der både var koblet med en dyrlæges udtalelser og en
personlig beretning. BernerBladet i december er på vej ud og indeholder referat fra avlsseminaret.
Vi besluttede at næste nummer i marts skal omhandle de påtænkte arrangementer i 2017 og disses
emner.

Punkt 12: Evt.
Næste møde afholdes lørdag d. 4/2 kl. 11 i Næstved

