Avls-og sundhedsudvalget - Dansk Berner Sennen Klub
_____________________________________________________________________

Referat fra møde i avls-og sundhedsudvalget den 9. september 2012:
Ad. 1. Opfølgning fra sidste møde/referat:
- Temadag m/Pernille Mondberg i efteråret – hvornår – hvordan? v/Lone:
Lone har været i dialog med P.M. om oplæg til seminar om levetid/livskvalitet; - Snakken er mundet
ud i, at P.M. vil gå sammen med Helle Propowski og Birgitte Schjött om at lave et sådant oplæg til
et seminar, men for flere racer (som rigtig gerne vil være med); Det betyder, at det måske bliver
DKK, som afholder arrangementet; - De laver så også invitation; Står for tilmelding o.s.v. – Dette
bliver så først i det nye år. – Meget gerne midtvejs for alle – altså på Fyn;
De 3 oplægsholdere snakker nu sammen - konceptet kan så ændre sig lidt ??? - vi afventer;
I undersøgelsen af oplægsmuligheder snakkede Lone med Newfoundlænderklubben, som er i færd
med at lave temadag med Helle Propowski om index og om hvordan vi bruger det i avl; - Her
meldte Lone os ind i kampen, så det arrangement er vi med på; - Også det bliver først en gang i
det nye år – og ligger nu hos Newfoundlandklubben.
Vi vælger herefter at lave et internt møde i klubben her i efteråret; - En dialog om og omkring de
nye avlsregler; En dialog rettet mod specielt opdrættere og hanhundeejere med hunde på
avlslisten; - Vi beslutter at sende invitation direkte ud til opdrættere på listen og hanhundeejere
med hunde på listen. – Vi spørger direkte – kommer? – kommer ikke? – havde det ligget på
Sjælland, var I så kommer? – havde det ligget i Jylland, var I så kommet?
Vi opfordrer til samkørsel;
Vi styrer mod:
- Søndag den 11. november kl. 11.00 – 15.00; (Alternativt den 18.) - Midtvejs - på Fyn; Karin
forhører Aslaug om lokaler i Bakkehuset.
- Vi tilbyder bestilling af sandwich; - Klubben giver kaffe/te; (Nogle må møde ind noget før og gøre
dette klar? – hvem?)
- Connie sender forslag til invitation rundt;
- Lone og Erika ser på opdrætterlister/hanhundelister og sender invitationer direkte ud;
- Lilian tager imod tilmelding og bestilling af sandwich.
2. Siden sidst:
- Henvendelser:
Flere henvendelse, som blev gennemgået; - Svar er givet – eller vil bliver givet. Fordeling lavet.
- Bilag fra DKK om overførsel af hunde fra andre hundeforeninger; - Den retter vi os efter;
- Listerne:
- Diskussion: hvad gør vi, når f.eks racestandarden ikke er overholdt; - Folk skriver under på tro og
love; - Men hvad skal vi gøre ved det? – Diskussionen tages op igen.
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Vi skal have lavet et oplæg til hjemmesiden om racestandarden; - om disqualificerende fejl;
Diskussion af avlsrådets rolle; - mange forskellige holdninger; Karin gjorde opmærksom på forsiden af SSV’s hjemmeside, som nævner en gentest for lang
levealder samt anlæg for HD/AA; - Den kigger vi vist alle nærmere på; - Karin kontakter Lise på Life
KU for at høre nærmere.
- Har vi nyt om Avlsvurderinger: – Karin og Lone har været i Tyskland ; - Bilag fra
Broholmerselskabet er sendt rundt; - Karin arbejder med oversættelse af de tyske papirer; - Vi
arbejder videre med punktet.
Canserblanketter – vi skal have lavet et oplæg til hvordan disse skemaer skal bruges; - Det gør
Karin.
DKK’s etiske anbefalinger har Lone sendt rundt; - Et godt papir, som sættes i BB.
- Kommissorium – ser Karina på senere – Lige nu laver hun database!
3. Nyt til hjemmesiden:
Lone har lagt artikler ind om de nye index.
4. Nyt omkring HD/AA: - Intet at bemærke!
5. Berner Bladet, næste deadlines er den 10. – altså i morgen:
Vi har et ønske liggende om at have noget om en avlshan/hvad skal jeg tænke på - og om ”skal
jeg bruge min tæve i avlen”?
Udgivelse

Deadline

Ansvarlig

Emne

10.10.

10.9.

Lone
Connie

DKK’s skrivelse med forklaringer til etiske anbefalinger
Invitation til Dialog i Middelfart november

10.12.

10.11.

Karin/Connie

Forbrugerklagenævnets regler for salg – afgørelser

10.02

10.01

10.04

10.03

10.6.

10.5.

10.8.

10.7.

(Hvis vi bruger artikler fra x?x – skal vi have tilladelse; - Citater er tilladt og kan bruges i vidt
omfang/angiv kilde).
Karinas skriv om Sundhed generelt /Fodervært, regler for – er udsat indtil videre! – Connies skriv
om underlivsbetændelse/drægtighed ligeledes udsat til senere.
Lone ser om der ligger en artikel om lang levealder, som kan lægges på hjemmesiden.
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Diskussion af hvor vi sælger vores hunde; - Det kunne være en god reklame/synlighed for DBSK,
hvis vi også gik ud og solgte vores hvalpe i de offentlige rum – f.eks i Gul og Gratis/Den blå Avis
o.a. – Vi skal lave et oplæg til BB om det!
6. Handleguide: - om avls- og sundhedsudvalgets rutiner på henvendelser:
Gennemgang af ”Sjællandsgruppens” oplæg: - Efterfulgt af en længere diskussion; - Mange
holdninger og meninger;
DKK’s bemærkninger til de etiske regler kunne danne baggrund – alt efter handling?
- Lone har nogle idéer til hvad der kan skrives omkring HD og AA;
- Vi er nødt til at vurdere den enkelte sag?
- Har vi artikler om enthropium? – temperament?
- Kan vi finde/eller lave artikel på diskvalificerende fejl?
- Information og oplysning i stedet for pegefinger.
Et oplæg, som vi er nødt til at arbejde videre med; - Det gør ”sjællandsgruppen”.
7. Eventuelt:
- Vi skal huske, at der kan sættes bemærkninger på vores avlslister, hvis der f.eks. er enthropium,
haleknæk o.a. i linjerne.
- Der arbejdes på IT- området på at vi kan sætte levealder på stamtavlerne på hunde på listerne.
- Karin overtager kalenderfunktionen;
Ønske:
- Oplæg af Helle Propowski om hvad vi skal vægte i avl/anatomiens betydning for sundhed;
Næste møde: Den 27. januar hos Joan;

Stavtrup den 21.9. 2012/Connie
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