Referat - telefonmøde den 13/8 2017 kl. 13.00
Tilstede: Inge, Werner, Lisbeth, Dorte & Berit
Punkt 1:
Henvendelse fra Anni
Berit svarer hvad udvalget er blevet enige om.
Punkt 2:
Henvendelse fra Lise-Lotte.
Inge svarer igen.
Punkt 3:
Avlsbeskrivelsesarrangement (info om tilmelding, det praktiske og videre arbejde)
Tilmeldingsfrist 2/9 skal gøres tydelig. Inge undersøger ang. pladsen pga. brand om hvad vi skal
skaffe. Kontakter også Joan ang. mad. Gaver til dommere og billeder på dagen sørger Werner for.
Bedømmelse skal starte kl. 9. Vi mødes 1 time før. Inge, Werner, Lisbeth og Dorte kommer helt
sikkert. Werner undersøger med tyske dommere ang. tid til hver hund + remedier til bl.a.
karaktertest. Berit laver tidsskema. Inge tager bånd med. Mapper m. klubbens klistermærke til
beskrivelser skaffes gennem Bernershoppen. På næste møde i september tjekkes om vi mangler
noget.
Punkt 4:
RAS
Inge kontakter Erika ang. nye statistikker. Inge prøver at nå at lave en oversigt til bestyrelsen.
Punkt 5:
Forberedelse til mødet med bestyrelsen
Liste over næste års planer:
- Revidering af RAS + indsatsområder som viser sig her (bla. ledbånd, som vi vil afholde
arrangement om)
- Avlsbeskrivelsesarrangement
- 2 foredrag årligt (ledbånd + scanning + et i forbindelse med avlsbeskrivelses-arrangementet er på
tegnebordet allerede)
- Tydeliggørelse på hjemmesiden af bl.a. sundhedsstatistik, gennemsnitslevealder + de hyppigste
dødsårsager
- Status fra KU-Life (projekter)
- Matadoravl
Punkt 6:
Mail og besvarelse af mail
Officielle svar sættes alle i asu cc på. Man besvarer en mail ved at trykke ”svar alle” og starter ikke
en ny mail, medmindre der er et nyt emne!
Punkt 7:
Lokale og pris til arrangement med Bachmann
Werner kontakter Aslaug eller Birgit ang. lokale. 60 kr. pr. person. Werner står for det.
Punkt 8:

BernerBladet
Nyt fra avlsrådet, invitation til arrangement om ledbånd og arrangement i Maribo – Inge skriver.
Punkt 9:
Evt.
Næste møde: 10/9 kl. 12 - telefonmøde om bl.a. det sidste praktiske til
avlsbeskrivelsesarrangementet.

