
Referat af møde d. 20/5 2017 kl. 10 i Middelfart 

Til stede: Inge, Erling, Lisbeth, Dorte og Berit 
 

Punkt 1: Velkommen til Dorte og konstituering 

Dorte Hammerich blev valgt ind som suppleant på generalforsamlingen og vi bød hende 
velkommen i udvalget. Udvalget består derudover af Inge Bibby & Erling Kolding Jakobsen (valgt i 
2016), Berit Bang-Jensen (genvalgt i 2017) og Werner Bartsch & Lisbeth Mikkelsen (udpeget af 
bestyrelsen). 
Formand: Inge Bibby 
Næstformand: Erling Kolding-Jakobsen 
Sekretær: Berit Bang-Jensen 
  
Punkt 2: Evaluering af arrangementer i Næstved og Odder 

Arrangementet i Næstved var helt udsolgt og blev evalueret elektronisk via spørgeskema. Der var 
stor tilfredshed med arrangementet og især dyrlæge Jens Knudsen fik stor ros. En enkelt ville gerne 
have materialet, men vi har valgt at bringe en artikel i BernerBladet omkring arrangementet. En 
enkelt ville gerne have fravalgt sandwichs for at holde prisen nede (60 kr.), men mange andre, roste 
sandwichene. Mange kom langvejs fra, så af hensyn til dem, blev der serveret lidt. Prisen var sat 
meget lavt, da Jens gjorde dette frivilligt for klubben og lagde lokaler til. Han fik naturligvis en pæn 
gave som tak og resten af prisen var for sandwich & sodavand. 
Arrangementet i Odder var også næsten udsolgt, da der kom 26. Der var en god blanding af nye og 
erfarne opdrættere. Dette arrangement fik også ros med på vejen. Dyrlægen var også meget tilfreds 
med den gode stemning og spørgelyst og villig til at afholde arrangementer igen en anden gang. 
Prisen her var ligeledes sat til 60 kr. 
 
Punkt 3: Evaluering af undersøgelsen ang. Meningitis (fra Helle og Lotte)  
Vi vendte deres evaluering. Inge skriver til dem. Vi betragter dette som afsluttet. 
 
Punkt 4: Henvendelser fra medlemmer: 1. tilbud om hjælp til Erika inkl. ønske om 

aldersgennemsnit på hjemmesiden og tydeligere opfordring til dødmelding. 2. tilbud om 

sundhedsregister (Henvendelse videresendt fra bestyrelsen). 

Vi behandlede disse punkter og besluttede, at Inge kontakter Erika for at høre, om hun har brug for 
hjælp med dødmeldingerne mm. To medlemmer har uafhængigt af hinanden tilbudt deres hjælp. 
Berit svarer dem og den ene sendes tilbage til bestyrelsen med vores svar på næste bestyrelsesmøde, 
som bestyrelsen ønsker. Vi besluttede under dette punkt, at vi vil få webmaster til at oprette en side, 
hvor vi kan offentliggøre sundhedsstatistikker (HD/AD mm, som før kun er bragt i BernerBladet), 
gennemsnitsalder og de 3-5 hyppigste dødsårsager. Denne skal opdateres hvert år, når de nye 
statistikker mm. kommer. Dette vil sikre gennemsigtighed og fokus på de vigtigste problemer. 
 
Punkt 5: Henvendelse fra bestyrelsen: 1. ang. lotteri på klubudstilling. 2. Tilbagemelding på 

forslag om opdrætterliste + hvalpelisten m. forældre på avlslisterne. 3. Fast årligt møde mellem 

bestyrelsen og ASU 

Ad1. Da der ikke kommer mange fra udvalgt på klubudstillingen, kan vi ikke tilbyde at stå for 
lotteriet. Bestyrelsen må derfor spørge andre. Til gengæld synes vi, at det er fair, at de der står for 
det, kan beslutte hvad der skal støttes (lige nu er det forskningskontoen)  
Ad2: Bestyrelsen bakkede op om gratis opdrætterliste og har indført dette, men forslaget om at 
opdrætterne til gengæld skal sætte deres hunde på avlslisterne, så der kan linkes til dem direkte fra 
hvalpelisten, bakkes ikke op. 



Ad 3: Bestyrelsen ønsker et fast årligt møde med ASU senest i august og at vi sender en liste over 
det vi vil arbejde med det næste år til bestyrelsen i maj/juni. Vi foreslår, at datoerne sendes ud på en 
doodle, så man sikrer, at både medlemmer fra asu og bestyrelsen kan sige, hvornår de kan. Berit 
sender listen i stikordsform til bestyrelsen. 
 
Punkt 6: RAS 

Vi gennemgik og reviderede RAS fra 2014. Inge fører ændringerne ind og det tages med på næste 
møde til endelig godkendelse. Dette forelægges derefter bestyrelsen og lægges derefter på 
hjemmesiden.  
Gennemgangen af RAS gav anledning til ide om foredrag ang. ledbånd. Berit undersøger med 
specialister på området, om de er interesseret i at hjælpe. Vi håber at kunne arrangere dette sidst på 
året. 
 
 
Punkt 7: Det praktiske ang. avlsbeskrivelsesarrangementet  

De tyske dommere er på plads. Werner har kontakten til disse. 
Inge kontakter dansk dommer og træningspladsen i Odense for at spørge om vi må låne pladsen.  
Lisbeth laver en tilmeldingsblanket, som Berit sørger for bliver lagt på hjemmesiden. 
Tilmelding bliver via asu-mailen inden d. 20/8 kl. 23:59. 
Mht. prisen regnede vi efter og for at få det til at løbe rundt, bliver prisen 800 kr. pr. hund. 
Alderen debatterede vi igen og besluttede at følge det gamle udvalgs krav fra foregående 
arrangementer. De deltagende hunde skal derfor være 18 måneder og de skal være HD og AD-
fotograferede med en godkendt status hos DKK for at deltage. 
 
Punkt 9: Rekvisitioner på hjemmesiden 

Ifølge forskningskontoens formål, ydes der støtte til nødvendige undersøgelser, f. eks histo-
patologiske eller cytologiske undersøgelser. (ikke behandling). Der står også, at retningslinier for 
udbetaling af støtte fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra avlsudvalget. Vi vil undersøge hos 
bestyrelsen hvilke retningslinjer der findes nu. 
 
Punkt 10: BernerBladet 

Inge undersøger ang. artikel fra DKK. Hun skriver ligeledes en opfordring til dødmelding og 
information om den nye side med sundheds-statistikker på hjemmesiden. Desuden trykkes der en 
invitation til avlsbeskrivelsesarrangementet. Berit sørger for artikel ang. HD/AD baseret på 
foredraget fra Jens i Næstved. Inge skriver om arrangementet i Odder. 
 
Punkt 11: IWG 

Inge forklarede hvad IWG er, hvordan de arbejder, samt hvilket formål de tjener. Inge kan 
kontaktes for at få nærmere info ang. dette. 
 
Punkt 12: Evt. 

Næste møde bliver igen i Middelfart/Fredericia, da dette er ca. midten for udvalgets medlemmer. 
Dorte laver en doodle med datoer. 
 


