Referat fra ASU møde den 23.02.2019
Til stede: Erling, Berit, Gitte, Inge, Dorte
Fraværende: Peter (med på tlf.)
1. Fællesmøde med bestyrelsen
Det var et godt møde og alle oplevede at det er værd at gentage igen, næste møde afholdes om et
år evt. i januar/februar. Der kan fremadrettet deltage 2 medlemmer fra hvert udvalg.
Rundt om bordet: Udvalgene blev opdateret på, hvad de enkelte udvalg går og laver.
Det blev besluttet at lave et forslag til generalforsamlingen: Alle medlemmer i ASU skal
fremadrettet vælges på generalforsamlingen.
2. DRU
Erling har henvendt sig til Dansk Kennelklub vedr. en henvendelse/spørgsmål fra et medlem.
Medlemmet har fået tilsendt svaret fra DKK/Jens Glavind og ASU vedlægger DKK´s svar som bilag i
referatet fra ASU mødet, efter forudgående accept fra Jens Glavind. ASU kunne godt tænke sig, at
DKK lavede en informativ udmelding til specialklubberne vedr. DKK´s reglerne for avlsgodkendelse
af hunde, der er registreret i ikke godkendte FCI klubber, denne anmodning vil blive tilsendt Jens
Glavind, Erling står for dette.
3. Generalforsamling
Berit genopstiller ikke. ASU og bestyrelsen stiller sammen forslag om, at alle medlemmer til ASU
vælges på generalforsamlingen. Erling og Dorte orienterer om, de forslag de stiller til
generalforsamlingen.
4. Avlsseminar i Slagelse
Tilmelding er sat på hundeweb. Ved mere end 30 tilmeldte kan lokationen blive ændret.
Avlsbeskrivelsesarrangement i Middelfart, Lillebæltsskolen, Skippervej
Der er Pt 11 tilmeldte. Tæver skal være 18 måneder for at kunne deltage, hanner skal være AD + HD
fotograferede.
5. RAS (Race Avls Strategi)
Der blev revideret i materialet på mødet, dette færdiggøres via mailkorrespondance.
6. UHM (Unghunde mentaltest)
Da et medlem har henvendt sig og spurgt ind til om det er muligt at få testet sin hund i DBSK regi,
dette drøftes og det besluttes at henvise til lignende arrangementer der slås op på hundeweb fra
andre klubber. ASU drøfter dette tilbud og mener at det fremadrettet ville være et relevant tilbud,
men at det vil kræve øget information og fokus på området.
7. Evt.
Inge har talt med Jacob Larsen, vedr. arrangement om hvalpe og vacc. + hvalpens første tid
27.03.2019
Annemarie Kristensen KU – life, Anna forsøger at få kontakt til hende.
Gitte orientering: Om konstituering af bestyrelsen – Monica overtager kasser posten ind til
generalforsamlingen.

