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Referat af avls- og sundhedsudvalgsmøde den 26.11.2011: 

Ad. 1  Sidste referat: 

Er modtaget og sendt til HBST samt hjemmesiden. 

Ad. 2  Hvor er vi?  - Vi tager udgangspunkt i Connies opsamlingslister: 

Lone har ud fra opsamlingslisterne trukket punkter ud, som i dag prioriteres som følger: 

a.  Hjemmesiden: den gennemgår vi her og nu: - Vi koncentrerer os om avlsudvalgets del, d.v.s. 

avl og opdræt samt sundhed. - Alle overskrifter, idéer og tanker gennemgås og Lone får tilretninger 

med hjem og de bliver ændret snarest muligt. Opfordring til os alle om at gå ind og checke og 

melde tilbage Lone, hvis vi finder ting, der skal rettes til. 

Lone vil gerne have en ordliste til hjemmesiden – hvad betyder AA o.s.v. – Dorthe ser på den, hun 

har og sender til Lone. 

Nye sider for hvalpeformidlingen og hvalpelister er lagt ind; - Hedder nu parrings-og hvalpeliste; 

Fremover skal vi have en person, som kan taste oplysninger direkte ind på hjemmesiden og henvise 

videre til kennelerne.  

b. Berner database: Arbejdes der med (Lone og Kurt); - Det bliver en database til opsamling af 

bl.a. helbredsskemaerne fra RAS’en. – Karina bliver tovholder.  

c.  Mappen til avlsgodkendte hunde: - Erika har checket dem igennem og lavet tilretninger; -

Har ikke så mange mapper tilbage, men vi afventer nye regler, inden vi laver flere. – Her blev luftet 

tanken, at vi fremover skal overveje at lave proceduren for godkendelse om til kun at kræve én 

underskrift – og måske også at kunne klares digitalt. - Dette kunne også betyde hurtigere 

sagsbehandling. 

Som det er i dag tager en avlsgodkendelse ca. 3 uger (hastesager 1 uge). Der skal være 2 

underskrifter og check; - sagen starter hos Connie (3-4. dage); skal videresendes (snailmail) til 

Erika (3-4 dage) og igen videresendes til ejer og til hjemmesiden (Christian). 

Kan mappen lægges ud på hjemmesiden, så vi kan undgå udsendelse via postvæsenet? - Mappen 

kunne så erstattes af et brev til opdrætteren (sammen med avlsgodkendelsen) om hvor på 

hjemmesiden mappen kan findes. Dog mulighed for at få mappen tilsendt, hvis man ikke kan gå på 

nettet. – Lone forhører om det kan lade sig gøre; 

d. priser på ydelser fra klubben: Vi foreslår (hovedsagelig) status quo – altså:  

- avlsgodkendelse koster 150,00 kr. – en hastesag koster yderligere 300,00 kr. 

- annonceside koster 100,00 kr. 

- opdrætterlisten koster 100,00 kr. - (man kan betale for flere år ad gange) – står på siden! 

- omplacering af hund koster 100,00 kr. (ikke medlem dog 500,00 kr.). 
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- hvalpelisten er ændret til parrings- og hvalpeliste – vi foreslår 150,00 kr. 

e.  Opfølgning på RAS’en; - Dorte og Erika følger op og laver evaluering 2011 med nye tal for 

året; Opsamling sættes i Berner-Bladet i starten af det nye år og på hjemmesiden; Desuden tilgår 

nye tal Lilian til formandsberetningen 2012. – En RAS skal virke i ca. 5 år før vi tager den op til hel 

evaluering; Dog holder Dorte øje med om noget ekstremt skulle poppe op. 

f. Uddannelse og kurser:  

-  om avlsregler/anbefalinger – pt kan vi kun afvente DKK’s udspil, men vi skal alle gøre os nogle 

tanker, så vi er helt klar efter den 7.1. Hvad syntes vi skal bibeholdes? – hvilken vej skal vi? – alle 

går hjem og tænker. - Vi kan spørge opdrætterne den 29.1. hvad de syntes? – hvad vil de ha’, så vi 

får medlemmernes bud med. 

En længere diskussion af hvor vidt vi skal lave enkeltdagsarrangementer eller 

weekendarrangementer. Vi må se hvor stor tilslutning der f.eks. er til det kommende avlsseminar 

den 29.1. og så tage stilling til om vi ”tør” kaste os ud i dyre weekendarrangementer. 

Vi skal generelt blive bedre til at ”sælge” de arrangementer, vi laver, så vores medlemmer gider 

komme til dem. 

Vi foreslår, at vi i 2012 lægger ud med uddannelsesdage i stedet for medlemsmøder: 

-  indeksbaseret avl med Helle Propowsky – gerne en dag i foråret – 2 timers oplæg – 

efterfølgende gruppearbejde og diskussion.   

-  lang levealder med Pernille Monberg – gerne til efteråret – 2 timers oplæg – efterfølgende 

gruppearbejde og diskussion.   

Lone kontakter oplægsholdere, så må vi se hvad der kan lade sig gøre? 

På sigt arbejdes der med avlsbeskrivelser/fremvisning af hunde – vi må lige se, hvad der sker. 

Lone har lavet oplæg til Bernerbladet december med invitation til Avlsseminar den 29.1.  

Af fremtidige ønsker har vi stadig en temadag om hundens Anatomi  med evt. Charlotte 
Højen/Søren Wesseltoft og et anatomikursus med Gerhard O’Shere. 

 

g.  Berner-bladet: hvem – hvad – hvornår: 

Vi skal blive bedre til at få flere artikler med i bladet; Derfor brain-storm på ønsker – og 

organisering af hvordan: 

Ønsker: 

 Artikel om Obduktion af hunden på patalogisk institution: hvordan – hvad kan vi? 
 Artikel om sundhed – mere bredt (Karina) 

 Artikler om hvordan vi får hele kuld HD og AA fotograferet. 
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 Artikel om regler for fodervært (Karina) 

 Artikel om Hotspot (Connie) 

 Artikel om Mavedrejning 

 Artikel om Førstehjælp (Connie) 

 Artikel om vigtighed af aftaler (fodervært, udstationering, parring m.m.) 

Alle artikler, vi får lavet, skal efter at have været i bladet, på vores hjemmeside. 

Vi mangler at få sat navn på de sidste forslag; - Det kan vi gøre løbende. 

Connie laver en skabelon til dagsorden hvor skema med deadlines til Bernerbladet indgår. – Vi 

udfylder så fra gang til gang. 

Ad. 3  Opsamling på medlemsmøderne Dorte og Connies referater som grundlag:  

Ad.  4  Forslag til  kommende avls- restriktioner/regler til bestyrelsen til mødet den 

8.1.2012:  

Ad.  5 Avlsseminar 29.1.2012: 

- Punkterne 3,4 og 5 hviler til vi kender DKK’s udspil om restriktioner. Herefter må vi se på hvordan 
vi kan lave nye avlsregler. 
 

Ad.  6  Generalforsamling 21.4.2012:  -  2 fra avlsudvalget er på valg: 

 – Lilian genopstiller ikke  

–  Erika genopstiller  

 

Erika laver dødsregistrering; - Karina laver udregning på population; - Lone lægger kuldlister på 

hjemmesiden; - Lilian laver formandsberetningen. 

  

Avlsudvalget kan se en rigtig stor fordel i at kunne få arbejdsro i en længere sammenhængende 

periode på f.eks. 5 år, for at få mulighed for at kunne gennemføre det påbegyndte arbejde, gøre 

påbegyndte undersøgelser o.lign. færdige. 

Dorte vil se på muligheden for at kunne realisere dette ønske. 

Ad. 7 Bladet, næste deadline er den 10.1.2012: 

Lone har lavet oplæg til Bernerbladet december med invitation til Avlsseminar den 29.1.  

Udgivelse Deadline Ansvarlig Emne 

10.2. 10.1. Erika Tal fra samtlige statistikker for 2011; - Kan vi nå at få nyt 
fra DKK med? 

10.4. 10.3. Connie Fra avlsseminar 29.1. –  
Om hotspots  
Om Førstehjælp 

10.6. 10.5. Karina  Sundhed (mere bredt) 
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Fodervært – regler for 

10.8. 10.7.   

10.10 10.9.   

10.12. 10.11.   

(Hvis vi bruger artikler fra x?x – skal vi have tilladelse; - Citater er tilladt og kan bruges i vidt 

omfang). 

Ad. 8 Eventuelt: 

Bestyrelsens beslutning om at det skal koste mere at få omplaceret en hund for et ikke-medlem 

kom til at betyde, at Lilly Thygesen trak sig som hvalpeformidler. – Klubben er derfor nu ude for at 

finde en ny hvalpeformidler. 

- Et medlem har stillet forslag til at der i udstillingskataloger anføres hd/aa status på hundene; - 

Dette må vi desværre afvise; – Det kan ikke lade sig gøre? - Det er alt for stor en arbejdsopgave, 

da det skal indtastes manuelt. 

Et medlem har ligeledes stillet forslag om at annoncesiderne for avlshunde på hjemmesiden skal 

være gratis og også, at vi bibeholder hanhunde på listen, selvom ejeren ikke længere er medlem; 

Dette vender vi tilbage til, når vi ved hvordan fremtiden stiller sig i.f.t. avlsgodkendelser. (DKK’s 

udspil den 7.1.) 

Kravet om også at påføre OCD-fotograferinger vil vi ligeledes vente med til efter den 7.1.2012. 

Det blev aftalt, at Erika går 5 led tilbage i undersøgelsen af parringsmuligheder med den danske 

population af avlshunde. 

DKK har indvilget i at lave et raceportræt af berneren i Hunden. - Bestyrelsen ser på det. 

Hvad skal en berner-hvalp koste? – En god diskussion, som må fortsættes – også med opdrætterne 

på det kommende møde i januar.  

Klubbens facebook-profil skulle være klar til at tage i brug. 

Bestyrelsen har besluttet, at man efter generalforsamlingen vil ændre klubbens repræsentant i IWG 

til at være et medlem af bestyrelsen eller af avlsudvalget. Dette skal ses i lyset af den stadig større 

betydning, det internationale samarbejde får.  

Aktuel opgave til alle: 

Hjemmeside: Opfordring til os alle om at gå ind og checke og melde tilbage til Lone, hvis vi finder 

ting, der skal rettes til. 

 

Stavtrup den 29.11. 2011/connie 


