Referat af møde den 21/5 2016, kl. 17.30 hos Tine Kloster:
I avls- og sundhedsudvalget er nu: Berit Bang-Jensen (genganger), Tine Kloster, Inge
Bibby (nyindtrådt, valgt), Werner Bartsch, Britta Staugaard Mortensen (nyindtrådt, udpeget) og
suppleant Erling Kolding Jacobsen. Alle var til stede.
Punkt 1: Konstituering
Formand: Inge Bibby
Næstformand: Tine Kloster
Sekretær: Berit Bang-Jensen
Punkt 2: Kommissorium for avls- og sundhedsudvalgets arbejde/regler m.m
Vi reviderede kommissoriet med små ændringer. Der var enighed om, at når kommissoriet er
endeligt godkendt, skal det lægges på hjemmesiden under avls- og sundheds-udvalget.
Punkt 3: Lave aftaler for hvornår, hvordan vi giver respons internt i.f.t. hinanden – og udadtil i
forhold til henvendelser.
Kommunikation internt i udvalget skal ske via mail. Alle tjekker deres mail jævnligt, så man får
svar indenfor en rimelig tidsramme. Henvendelser udefra svarer sekretæren på, hvis det er noget der
kan svares på generelt. Henvendelser, der kræver drøftelse i udvalget, videresendes til alle og tages
op på næste møde. Sekretæren svarer afsenderen af henvendelsen, at det tages op i udvalget og
hvornår vedkommende kan forvente et svar. Hvis det er en henvendelse, som ikke kan vente til
næste møde, forsøger vi at klare det via mail + telefon. Sekretæren står for mailen asu@bernersennen.dk og opdaterer også avlslister, opdrætterlister, genom/hs-listen, samt står for at lægge
godkendt referat ind på hjemmesiden. Artikler, som udvalget er enige om, lægger enten sekretær
eller webmaster ind på hjemmesiden.
Punkt 4: Roller udenfor udvalget
Udvalget er rigtig glade for det arbejde de gør og vil gerne fortsætte samarbejdet.
Erika står for dødsregistrering og statistik herom
Lise står for div. statistik ang. bla. HD/AD/OCD, import, mentalbeskrivelse, antal
kuld/hvalpe/køn/månede, hanner + tæver brugt i avl/antal kuld, parringsmåde, fødselstype mm.
Finn er hvalpeformidler
Punkt 5: Opfølgning på punkter før/på generalforsamlingen
.
- Udmærkelse af opdrættere med gylden pote
Vi arbejder videre med dette i udvalget og tager det op igen senere. Forslaget påtænkes vendt på
et medlemsseminar, når udvalget har arbejdet videre med det og har spurgt DKK ang. det
retslige. Sekretæren kontakter DKK.
- Tilskud til genomtest
Tilskuddet standses indtil videre til vi har debatteret alternativer på medlemsseminar/
avlsseminar. Sekretær retter henvendelse til KU-Sund for igen at høre ang. projekter og
prioriteret liste over ønskede tilskud.

- Div. testresultater på hundeweb
Vi afventer at ovenstående punkt ang. tests er afklaret før vi taler videre om dette punkt
Punkt 6: Avlsbeskrivelses-arrangement
Der er tilslutning til afholdelse af et avlsbeskrivelses-arrangement, men vi skal tale om hvordan vi
vil udvikle det og bruge det. Blodprøven afskaffes indtil videre ved dette arrangement. Resultatet
bør offentliggøres. Vi forhører os om et sådan arrangement kan godkendes som et alternativ til
udstilling, således at de hunde der fremvises, kan optages på avlslisterne hvis de dømmes egnet til
brug i avl. Sekretæren spørger det gamle udvalg om dette allerede er undersøgt og rådført med
DKK og ellers skriver sekretæren til DKK og spørger ang. dette. Vi vil spørge medlemmerne om
deres ønsker til et sådan arrangement, samt hvordan/hvor de ønsker offentliggørelsen. Tine laver et
udkast til bevis for deltagelse i avlsbeskrivelsesarrangement ud fra beviset fra første arrangement.
Det skal på næste møde fremlægges for resten af udvalget, som drøfter rettelser/godkendelse.
Punkt 7: Avlsgodkendelses-bevis
Der findes ikke længere en godkendelse efter DKK har indført anbefalinger i stedet for regler, men
hundene på listerne opfylder DBSK’s anbefalinger til avl. Tine laver derfor et udkast til et bevis,
som kan sendes elektronisk, når hundene sættes på listerne. Det skal på næste møde fremlægges for
resten af udvalget, som drøfter rettelser/godkendelse.
Punkt 8: Avlsseminar - hvor - hvornår - hvilke emner?
Vi blev enige om emnerne avlsbeskrivelses-arrangement, tests og tilskud. Udvalget fremlægger
deres tanker om avlsbeskrivelsesarrangementet og hører medlemmernes ønsker. Testene forklares
herefter grundigt fra bunden af uvildig part. Sekretær spørger KU-Sund om de vil gøre det eller kan
henvise til en de anbefaler. Til sidst debatteres tilskud og ønsker til hvordan vi fremover skal støtte.
Vi overvejer en af datoerne: 24/25. september, 8/9. oktober eller 15/16. oktober. Inge undersøger
ang. sted på Fyn.
Punkt 9: Berner Bladet
Vi aftaler løbende, hvad der skal i bladet og hvem der er ansvarlig for det. Til næste udgivelse, er
Berit ansvarlig og skriver om tanker fra udvalget.
Punkt 10: Evt.
Hvalpelisten med kommende parringer blev vendt.
Forslag om annonce i dba.dk, som vi har haft for mange år siden, tages op på næste møde.

Næste møde: 7/8 kl. 11 hos Berit

