Avls-og sundhedsudvalget - Dansk Berner Sennen Klub
_____________________________________________________________________

Referat fra møde den 9.6. 2013 i Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart :
Tilstede: Bent Jacobsen, Birte Sommer, Lone Thomsen, Karin Nielsen, Joan Kjeldsen, Lise Kjær,
Frank Andersen og Connie Beck.
Lise blev valgt som ordstyrer; Der blev lavet præsentationsrunde for de nye medlemmer.
Ad. Punkt 1: Konstituering af det nysammensatte avlsråd:
Formand: Karin Nielsen
Sekretær: Connie Beck
Næstformand: Joan Kjeldsen
Øvrige medlemmer:
Birte Sommer
Suppleant: Lise Kjær.
Ad. Punkt 2: Kommissorium for avlsrådets arbejde:
Vi gennemgik ”Retningslinjer for avlsudvalgets arbejde” og aftalte følgende:
Udenfor udvalget arbejder Erika Bromose fortsat med/som:
 Hvalpeformidler
 Dødsregistrering og levealder/analyse af materiale – grafer/statestik.
 Sundhedsskemaer (overtaget fra Dorte) og udvikling af sundhedsregister.
Overordnet følger vi op på vores RAS og de ting, her er nævnt som fokuspunkter, ligesom vi
generelt alle følger med i hvad der sker andre steder i hundeverden. Her er den svenske
Sennenklubs hjemmeside et godt sted at se hvad der rører sig.
Lone anbefalede at læse bogen af Malcolm Willis om berneren og evt. oversætte dele af den; - Det
gør Connie.
Da Karin både kan checke medlemskab og lægge på hjemmesiden overtager hun optagelse af
avlshunde og kenneler til hjemmesiden. Det aftales at en person fremover er nok i denne funktion.
Connie fortsætter med at følge fødte kuld og udvider skemaet med bedsteforældre.
Ad. Punkt 3: Opfølgning på punkter fra før generalforsamlingen:
1. Hvordan kommer vi videre med avlskåring:
Karin gør oversættelsen af det tyske skema færdig og sender ud til uvalget: Joan, Karin og Connie;
Vi holder så telefonmøde medio juli og håber at kunne fremlægge forslag til koncept. - Vi tænker
alle med og melder tilbage, hvordan vi syntes, konceptet skal se ud både eksteriørmæssigt og
mentalt. Punktet tages op på møde igen i august.
Når vi er klar med et koncept skal DKK - via vores bestyrelse - acceptere det som ligestillet med et
udstillingsresultat for godkendelse til vores avlslister; Det skal ikke godkendes på en
generalforsamling;
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2. Hvor er vi med en temadag?
Datoen den 26.10.2013 er aftalt med Helle Propowski og det bliver i samarbejde med New
Foundlandklubben. – Hovedtemaet bliver avl/avlsproblematikker – F.eks. arvegange, eller hvad
Helle tænker.
Karin overtager kontakten til Helle Propowski for nærmere aftaler (Lone sender); - Connie laver
oplæg til næste Bernerblad for forhåndstilmelding.
3. Er ”Handleguiden” død – nu hvor Sjællandsgruppen ikke eksisterer?
Vi har indtil nu haft 2 klagesager fra medlemmer, der har reageret på parringer/kuld efter de nye
stambogføringsregler, hvor klagepunkterne har været manglende overholdelse af de etiske
anbefalinger for avl; Bestyrelsen har i begge tilfælde reageret og svaret;
4. Berner Bladet:
Udgivelse Deadline Ansvarlig
Medio juni

10.5.

Connie

Medio aug.

1.7.

Connie
Karina

Medio okt.

10.9.

Karin

Connie

Emne
Generalforsamling/Nyvalg (er sendt til JJP)
Synlighed - hvor sætter vi vores hunde til salg? – Kom
den med denne gang??
Konstituering og nyt fra avlsudvalget
Pasningsvejledning.- Connie gør færdig
Hvordan udfylde cancerblanketter
Om købeloven – Er nu godkendt af DKK jurist

(Hvis vi bruger artikler fra x?x – skal vi have tilladelse; - Citater er tilladt og kan bruges i vidt
omfang/angiv kilde).
Ad. Punkt 4: Eventuelt:
Efter ønske fra et medlem besluttes det, at vi opretter en ekstra hvalpeliste – over 4 mdr. – til
hvalpe, som endnu ikke er solgt. Det koster igen – det samme som de andre lister - at komme på
denne liste.
Ad Punkt 5: Næste møde 11. august kl. 11.00 hos Joan i Assens:

Stavtrup den 19.06. 2013/connie
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