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Referat af møde i avls- og sundhedsudvalget den 24.6.2011: 

 

En indledende snak om bestyrelsens og avlsudvalgets nuværende situation. Kun Erika er tilbage, 

hvis bestyrelsen får et mistillidsvotum i morgen. 

Vi valgte at gå ud fra at vi alle fortsætter, og så får vi travlt med flere møder rundt i landet. Vi 

valgte derfor at bruge mødet på begyndende planlægning af de kommende seminarer/temadage. 

 Hvis man fjerner restriktionen på indeks, skal der andet i stedet og hvordan skal vi følge 

op. 

Første punkt bliver at få listerne over avlsgodkendte hunde ajourført, så vi kan få overblik over den 

genpol, vi har og hvilke muligheder for parring, der ligger i de danske hunde. – Det går Connie i 

gang med – og sender hurtigst mulig videre til udvalget.  

Vi skal se på de gamle hunde og sætte dem i familiesammenhæng; - Det gør Erika og Karina. 

Vi skal også se udenfor landets grænser og se om vi kan trække noget erfaring derfra. Sverige er 

lige nu i færd med at indføre indekset og Norge har indført index. 

Lone har fundet en god tekst om emnet fra den svenske klub. Lone oversætter (til husbehov) og 

sender rundt (er i skrivende stund sket).  

Den nye forsikring Agria laver statistik på sundhedstilstanden på forskellige racer, men der 

kommer nok til at gå nogle år før end der er indsamlet data fra danske hunde, så vi kan gøre brug 

af det. 

-  Vi har stadig en stor formidlingsopgave, hvis vi skal have flere svar ind på den 

sundhedsundersøgelse, der er lagt op til i RAS. 

-  Vi skal lave flere ”forklarende” tekster til hjemmesiden;  – God idé at linke direkte fra/i teksten. 

Kan vi få lov til at trække væsentlig tekst ud af ”Opdrætternes ABC” og bruge i 

avlsgodkendelsesmapperne – til nye hundeejere o.s.v.? 

 Ønske om gennemgående punkter på dagsordenen om HD og om hjemmesiden. 

Hvis man fjernede alle restriktioner – kunne vi så i stedet lave en anbefaling? 

Udvalget vil foreslå bestyrelsen, at de medlemsmøder, der er aftalt i oktober (8.- 9. og 29.- 30.) 

delvis bliver brugt til diskussion af ”hvordan får vi lavet bedre hunde” / forståelse af index som 

avlsredskab - herunder restriktioner - sundhed og andet væsentligt for avlen. 
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Vi vil foreslå oplægsholdere udefra; - gerne med efterfølgende gruppediskussioner (forberede 

spørgsmål) – opsamling/sammenfatning. 

Oplæg kunne være: – opfriskning af index -  v/Byskov  og/eller  Helle Proschowsky  

 

Forberedelse  til møderne: 

- Vi indsamler alle de oplysninger, vi kan samle sammen – starter med HD og index – 

parringsmuligheder.  

- overordnet skal der laves nye avlsregler   

-  Kan vi lægge vores tanker/idéer ud på hjemmesiden; - bede folk om at kigge på dem – og 

komme med tilbagemeldinger?  

- på Avlsmøde den 29. januar 2012 fortsætter temaet. Vi skal samle de sidste brikker, så vi kan 

færdiggøre et endeligt forslag til nye avlsregler til generalforsamling 2012. 

 En ide at lave – i stedet for en udstilling – en hanhunde/tævehunde fremstilling m.h.p. 

godkendelse til avl; 

Spørgsmål: Må vi lægge dommerkompendiet ud på hjemmesiden (Lone og Lilian)  

Ønskeligt om vi kunne have økonomi til at lave et anatomikursus med Gerhard O’Shere. 

 

Til næste møde: 

- Vi ”endevender butikken”, starter på bar bund/vi har ikke nogen mening/ vi starter forfra.  

- Vi ser alle på Hjemmesiden igen. (Det kom bl.a. op at skemaerne til Giesen er svære at finde). 

- Vi ser på lister over avlsgodkendte hanner og tæver – muligheder for parringer. 

- Vi skal revidere ”avlsmapperne”.  

Connie laver ”Vejledning til avlsgodkendelse” til hjemmesiden  – sender rundt  for godkendelse. - 

Når vi mailer til hinanden kan vi godt sætte en frist på.  
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Der er deadline til bladet den 1.7. denne gang – p.g.a. ferie;  – Det er Lilian, der samler materiale 

til bladet.  

Det efterlyses, at der sættes datoer på for hvornår nyhederne er kommet ind på hjemmesiden.  

 

 

Stavtrup den 3.7. 2011/connie beck 


