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- Div tests, hvad er klubbens holdning, og hvad skal stå på hjemmesiden? 
 
Inge Bibby gør rede for hvad ASU er i besiddelse af af forskningsresultater på området. Vi 
vælger at lægge os op ad DKK's regler der siger, at indtil 10% af en population er ramt af en 
lidelse, er der ingen grund til at sætte ind med særlige foranstaltninger/restriktioner 
Vi stiller os positive overfor tests, der er relevante for de specifikke problemer der findes i 
racen.  
Vi opfordrer på det kraftigste til, at alle ejere af DKK-hunde indberetter dødsårsager til 
Erika Bromose. Kun ved at få kendskab til disse, har vi mulighed for at følge med i 
udviklingen, og sætte ind hvis noget bevæger sig i en forkert retning.  
Gitte laver udkast til et skriv der lægges på hjemmesiden. 
 
- RAS. 
RAS er sidst revideret i 2014. ASU er i gang med at opdatere materialet med de nyeste tal 
og statistikker. Så snart den ligger klar (senest 31/12-17) sendes den til godkendelse i 
bestyrelsen og vil derefter blive offentliggjort på hjemmesiden.  
 
- IWG 
International Working  Group består af medlemmer, der er udpeget af de enkelte landes 
specialklubber. IWG mødes ca. hvert andet år. Formålet er sundhedsmæssigt samarbejde 
landene imellem. Inge Bibby er DBSK's udsendte medlem. Maria holdes sideløbende 
orienteret om kommunikationen mellem DBSK og IWG.  
 
- Klubbens retningslinier for ASU gennemgås og evt revideres. 
Gjort 
 
- Evt 
Gitte stiller forslag om at der en gang årligt arrangeres fælles møde for alle i klubben med 
tillidshverv. Dette er der opbakning til fra de fremmødte. 
Ønsker og forslag til jubilæumsår efterlyses.  
 
 
 


