ASU møde den 21.06.2020
Deltagere : Inge Bibby, Erika Bromose, Tenna Ernst, Werner Bratsch, Dorte
Hammerich
Afbud: Louise Viberg Christiansen
Referent: Dorte Hammerich
1. Arrangementer
Avlsbeskrivelsesarrangement: Der er et stort ønske blandt medlemmerne
om, at der snarligt afholdes et avlsbeskrivelsesarrangement. ASU satser på
at de samme dommere, som ved sidste planlagte arrangement, kan deltage.
Arrangementet foreslås afholdt d. 29. august 2020 - Inge kontakter
dommerne samt medlem vedr. lån af faciliteter.
Avlsseminar: 2020 Kejsersnit/Katrine Kirchhoff - 2021 Berner Sennens
exteriør ift. avlsstrategiske overvejelser/Regula Bürgi. Inge kontakter begge
– underlivsbetændelser kunne også være et interessant emne evt. ifm
avlsseminar 2020.
Blodprøver: Udstillingen i Strib, som er flyttet til en dobbeltudstilling i
Nyborg, giver mulighed for, at der arrangeres tilbud om blodprøver med
rabat om lørdagen - der skal laves aftale med en dyrlæge – Dorte arbejder
videre med dette.
2. Konstituering
ASU kan ikke konstituere sig pt., dette kan først lade sig gøre efter
generalforsamlingen, men det er ok at tænke over, hvad man gerne vil byde
ind med.
3. Hjemmesiden
Hjemmesiden skal redigeres ift., hvem man skal sende cancerprøver til ifm
dødsfald. Giessen henvisningen slettes, ind til KU Sund er kontaktet ift.
aftale om fremtidige procedure. Inge kontakter KU Sund samt Monica og
spørger tidligere kontaktperson, om denne stadig modtager resultater fra
Giesen.
4. Brev fra medlem
Brevet er gennemgået på tidligere møde – Dorte + Anna laver en
tilbagemelding til medlemmet, ud fra hvad der blev besluttet på tidligere
møde.

5. Antagene og rabatter
Der vil blive arrangeret blodprøvetagning ifm juleudstillingen, rabat koden
kan ikke lægges på hjemmesiden pga DM.
Inge kontakter kompetent person ift. en objektiv beskrivelse/artikel om de
forskellige tests.
6. Inseminering
Emnet og holdninger til dette blev drøftet på mødet.
7. Næste møde
ASU vælger at afholde telefonmøde for at planlægge det praktiske ift.
Avlsbeskrivelsesarrangementet. Det næste fysiske møde aftales
senere/Doodle.
8. Evt.
Erika præsenterede opdateret statistik ift. dødsregistreringer mm.
Gennemsnitslevealderen er nu på 7,17 år hvilket afspejler en lille øgning i
levealderen.

