Avls-og sundhedsudvalget - Dansk Berner Sennen Klub
________________________________________________________________________

Referat af møde i avls- og sundhedsudvalget søndag den 26.1. 2014:

Tilstede: Karin Nielsen, Joan Kjeldsen, Lise Kjær, Birte Sommer og Connie Beck

Ad. 1. Avlskåring forår 2014:
Planlægningen har været 2 skridt frem og 1 tilbage for Karin, så vi er nødsaget til at skyde det ud,
for at få aftaler med alle dommere på plads. Vi prøver at flytte til september og håber så at alle
dommere kan på samme tid. Hvis det igen skulle glippe med at få Lisbeth Ramsing kan vi overveje
Anette Bystrup, Birgitte Gothen – alternativt Carsten Birk.
Skemaet er det, vi tidligere fik sendt ud; Det blev ikke ændret.
Punktet tages op igen på næste møde.
Ad. 2. Opfølgning på Lises skema om tomme tæver:
Skemaet sendes ud efter korrektur, når næste BB bliver sendt ud, så tingene følges ad. Skemaet
er lavet i en skrivebar pdf-fil og sendes til alle opdrættere.
Ad. 3. Revidering af RAS – hvordan?
Der var bred enighed om at RAS’en skal kortes ned, så den ikke bliver for tung; Vi fjerner
historiedelen og skemaerne og henviser til hjemmesiden. Desuden fjernes sygdomsbeskrivelser af
sygdomme, der ikke er et problem i vores race.
Herpes er tilsyneladende stærkt i fremdrift; – Vi holder øje og forsøger at finde flere oplysninger.
- Connie starter indsamling af materiale fra Lise og Erika; Den reviderede udgave (med
kommentarer) sendes rundt til alle for gennemsyn. – Den nuværende RAS fra 2012 ligger
tilgængelig på hjemmesiden – vi kan evt. anbefale at den bliver liggende der, selvom der kommer
en ny.
Ad. 4. Kan vi gøre noget ved de nedslående tal for fødte bernere registreret i DKK?
Vi skal blive mere bevidste – og bedre til at sprede ordet om hvad det er vi gør bedre i DBSK; Kan
vi få det budskab ud til vores opdrættere og medlemmer? – Ny Facebook-gruppe. Kan vi formulere
nogle vigtige ting for vores opdrættere?
Karin vil lægge en gruppe på Facebook til DKK-opdrættere af bernere i Danmark; Måske vi ad
denne vej kan nå vores opdrættere. Deltagere skal være medlem. Det checker Karin.
Ad. 5. Klar til generalforsamling: (deadline den 22.2.)
- Iflg. Dorte er Joan og Connie på valg i år. (Birte først i 2015).
- Lise er suppleant – skal vælges hvert år.
- Karin er udpeget – og bestyrelsen skal udpege igen.
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Joan og Lise stiller op til udvalget. Connie gør ikke. Lise havde yderligere emner både til
bestyrelse, udvalg og redaktør.
Connie starter den nye beretning og sender rundt for kommentarer.
Ad. 6. Eventuelt:
- Vi har sendt ”Nyt fra avls- og sundhedsudvalget” til Bernerbladet – om Cancerregistrering og om
skema om tomme tæver. Desuden artikel om at øge muligheden for at tæver bliver drægtige. –
Næste deadline den 10.3. – Her kunne vi måske få noget om avlskåring 2014? – Måske også
artiklen om mavedrejning?
Bestyrelsen syntes godt om vore ønsker om avlsseminar 2014 om hvordan KU-life bedømmer
HD/AD/OCD fotograferinger samt oplæg om hvorfor vores tæver går tomme.
Lise snakker med Katrine Kirchof og Karin med KU-life og forsøger at få en aftale i stand.
Da avlskåring er udsat til efterårssæsonen kunne det være fint, hvis det kunne være her i foråret.
Vi forsøger os med 1. søndag i maj. Karin bestiller Aslaugs lokaler i Middelfart. Tidsplan kl. 10.30
– 12.30 KU- Life; Frokost og så 13.00 -15.00 Katrine Kirchhof.
Vi hører når aftalerne er på plads.
Birte foreslog at de næste projekter kunne være undersøgelse hos medlemmerne om
mavedrejning og nyresygdomme. Hun har indtryk af, at problemerne her er større, end vi får noget
at vide om?
- Næste møde hvornår - hvor? - Vi afventer aftaler for næste avlsseminar og ser om det skal
være før eller efter generalforsamlingen i starten af april.
Karin vil prøve at kontakte Rusland for at høre om de har udviklet en gentest for nyresygdom.

Stavtrup den 29.1. 2014/connie

Side 2 af 2

