ASU møde den 20.03.2021 Kl. 12:00
Til stede: Inge Bibby, Louise Viberg Christiansen, Erika Bromose, Rikke Fenger Pouelsen
Jeremiassen, Dorte Hammerich
Telefondeltagelse: Werner Bartsch
Referent: Dorte Hammerich
1. Generalforsamling
Der har været forskellige udfordringer ifm indkaldelsen til generalforsamlingen.
DKKs jurister tilkendegiver, at indkaldelsen er lovlig. Selv om der er tale om en
lovlig indkaldt indkaldelse finder ASU, at det vil være god stil, at det på
generalforsamlingen bliver oplyst og tilføjet i retningslinjerne at indkaldelsen
fremadrettet vil foregå pr. mail og på hjemmesiden, og at det er medlemmernes
eget ansvar at holde sig opdateret samt at deres kontaktoplysninger hos såvel
DBSK som DKK er opdateret.
2. Avlsseminar
ASU skal afholde Avlsseminar en gang årligt, men det har, på grund af Covid-19,
ikke været muligt. Som optakt til seminaret plejer ASU at afholde et
foredrag/oplæg. ASU har overvejet at lave en aftale med specialdyrlæge Kathrine
Kirchhof, emnerne skulle være kejsersnit og livmoderbetændelser, Kathrine kan
først til efteråret. ASU satser på at afholde dette arrangement en af de første
weekender i september i Hinnerup. Alternativt vil ASU arrangere et foredrag ved
specialdyrlæge Jens Ruhnau som ejer Danmarks eneste specialtandklinik for dyr.
3. Arrangementer bl.a. foredrag med Kathrine Kirchhoff og Avlsbeskrivelse
ASU kan ikke for nuværende afholde avlsbeskrivelsesarrangement, primært på
grund af mentaltesten, hvor der skal samles en større gruppe mennesker. ASU
satser ind til videre på at afholde arrangementet i september i Middelfart.
Dommerforslag: Christel Fächler, Birgitte Gothen, Carsten Birk.
Arrangementer: Foredrag med Kathrine Kirchof sidst i september/først i oktober,
evt. oplæg til avlsseminar ved Jens Ruhnau specialdyrlæge tænder så hurtigt som
muligt som Covid-19 tillader det, Dorte kontakter ham. Foredrag ved Regula Bürgi
ift. ny standard, denne er pt endnu ikke oversat af DKK. Inge spørger Regula, det
kunne evt. være et foredrag som bestyrelsen ville være med til.
4. DBSK blad
Det besluttes at medlemmerne i ASU fremadrettet hver i sær kommer med bidrag
til bladet med avls og sundheds artikler af relevans for medlemmerne. Emner
kunne være: kastration og sterilisation, allergi, hårsækmider, Giardia, hotspots,
førstehjælp, ud og rejse med din hund, parasitter, forventninger til avlshannen.
Når datoerne for div. Arrangementer ligger fast, så skal disse i bladet
5. Fælles mail
Den til en hver tid siddende ASU sekretær svare som udgangspunkt, de mails der
indkommer, og/eller sender disse videre til dem, der har kompetencer til at
respondere.

6. Larm i klubben/overførsler fra DRU
Der er utilfredshed med at DRU hunde har fået Basis+ stambøger, DKK har
anerkendt, at dette er sket pga en systemfejl og oplyst at fejlen vil blive rettet i
april 2021.
7. Indskrivning af resultater fra avlsbeskrivelserne
De sidste to års resultater fra avlsbeskrivelsesarrangementerne skal registreres på
hundeweb i lighed med resultaterne fra resultaterne 2018. Louise tager sig af
dette.
8. Genindførsel af mappe til avlsgodkendte hunde. Inge viser en fra for 10 år
siden.
Erika har originalerne, disse sendes til ASU og tilrettes i fællesskab.
9. Evt.
ASU ønsker, at det skal undersøges hvilke omkostninger DBSK dækker ifm biopsi,
og analyse af hunde der dør af cancer. Inge står for dette.

