Referat fra DBSk Avludvalgsmøde den 10/8-2014
Tilstede: Karin, Lise, Birthe, Ib og Tine
Mødet blev denne gang afholdt ved Birthe

Punkt 1:
Konstituering af det nysammensatte avlsråd:
(vælges skulle formand, næstformand og sekretær)
Karin fortsætter som formand
Lise: Næstformand
Sekretær: Maria

Punkt 2:
Kommissorium for avlsrådets arbejde/regler m.m. (ligger på hjemmesiden) – Her skal vi
forsøge at få det sat sammen til eet dokument?
Karin tager kontakt til Conni ang. RAS for at høre om det er den sidste nye version der er på
hjemmesiden, og om den er godkendt. Samarbejdsaftalen og kommissorium holdes derefter op
mod hinanden og lægges sammen til eet dokument.
Lave aftaler for hvornår, hvordan vi giver respons internt i.f.t. hinanden – og udadtil i
forhold til henvendelser.
Internt og udadtil* bekræftes i løbet af (max.) 2 dage, og der sendes altid e-mail rundt til samtlige i
avlsudvalget.


Har man ikke lige tid til at svare endeligt på en forespørgsel udefra, giver man besked
inden for 2 dage, at man vender tilbage hurtigst muligt.

Punkt 3:
Erikas (og/eller andres) rolle udenfor udvalget?
Erikas rolle fortsætter bl.a. med sundhedsskema og dødsregistrering. Der opsamles en gang årligt
på begge dele.

Punkt 3:
Opfølgning fra punkter fra generalforsamlingen
Kuldregistrering:
Når tæver starter med at føde normalt, men ender med at komme i kejsersnit,kommer der til at stå:
Naturlig/kejsersnit.

KU live HD og AD resultater:
Der kommer mange underlige resultater. Nogle, hvor egne dyrlæger ikke fatter resultaterne, så det
vil vi gerne have at KU Live kommer og redegør for på et medlemsmøde.
Lise sender liste rundt med HD og AD resultater for i år ,og hun tager kontakt til DKK for at høre
dem om, hvordan vi evt. får stablet et møde på benene.

Prissætning af avlstæver ved tabt avlsfortjeneste:
Vi afventer yderligere oplysninger fra et medlem.

BernerBladet
Karin informerer om det nye avlsudvalg.
Der kommer en artikel med mavedrejning.
Birthe prøver at finde et billede og sender materiale til BB.
Ideer til Berner Bladet
Der er lidt for meget udstilling og for meget der kun direkte henvender sig til en bestemt skare af
mennesker. Vi skal være bedre til at indrykke nogle spændende ting, som vores hvalpekøbere, der
bare har valgt en familiehund, kan få glæde af.
Det kunne være emner som:
Pelspleje artikel
HotSpot
Tips til familienhunden’s familier
Sjove øvelser man kan lave med sin hund.

Hjemmeside
Der var enighed om at den ikke er OK, som den er nu. Alle gennemgår derfor grundigt DBSK
hjemmeside til næste møde, og skriver ned, hvad man synes kunne ændres til det bedre.
Vi har rent faktisk to domæner til rådighed, så der var et par valgmuligheder oppe og vende bl.a.
om det ledige domæne måske kunne laves mere målrettet til kommende hvalpekøbere, hvor sitet
kun indeholder alle de informationer, de kan have glæde af. Så skulle der bare være link på begge
sites, så man nemt kan komme fra det ene til det andet. Alternativt er at der bliver lavet log in til
DBSK medlemmerne, så nye hvalpekøbere der søger informationer ikke skal sidde og rode rundt i
det der er uinteressant for dem…
Hvad kan vi gøre for at fremhæve de opdrættere, der følger DKK / DBSK etiske
anbefalinger?
Karin foreslog at opfylder man kriterierne, kan man få et oblat til hjemmesiden kaldet den ”Den
gyldne pote”. ”Poten” vil også blive vist på hvalpelisten ud for de opdrættere, der gør sig fortjent til
den. Altså hvalpe der registreres med Basis Plus Stambog.
Ideen anvendes med succes i Schweiz.
Kommende avlstest
Første arrangement afholdes på Bernerpladsen i Odense.
Ib tjekker hegnspæle til arrangementet. Vi vil jo rigtig gerne offentliggøre avlstests, men der vil
blive lavet et felt hvor hundeejerne kan sætte X og fravælge at resultaterne lægges på DBSK.dk.
Karin styrer arrangementet og indkalder hjælpere, hvis hjælpere hvis der er behov. Desuden
sender Karin e-mail rundt inden avlsarrangementet ang. telefonmøde hvor de sidste brikker
lægges på plads.

Kommende medlemsarrangementer til foråret 2015
”Pil en hund fra hinanden”
Lise tager kontakt til Jens Ramsing og Karin kontakter Astrid Indrebø for at høre om det var noget
de to i fællesskab ville lave foredrag om.
”Avl & Genetik”
Kunne også være et emne igen, der sker jo hele tiden nyt på denne front.

Birthe har fået ny e-mail og fremsender den til Karin, så den kan blive rettet på hjemmesiden.

Næste mødedato
Lørdag den 29/11 kl. 10.00 ved Lise

Referent / TGK
Udsendt den 11/8 til godkendelse

