Referat fra Avlsudvalgsmøde afholdt på Emmerbølle Strand Camping 1. september 2018 kl.
11.00 – 17.15
Deltagere: Else (EW), Anne Marie (AM), Dorthe (DR), Mette (MJ) og Lene (LH).
Afbud fra Tove (TMC)
DAGSORDEN



Velkommen til Mette og Lene samt kort præsentationsrunde
Formandsskifte: EW takker af som formand efter mange år på posten. Velkommen til AM



Hvordan bruger vi oplysningerne om hunde, der har fået kryptorkide hvalpe?

Hos både ISIC og IFK er man enige om at kortlægge kryptorkisme i vores race og se om der er
fælles linier med kryptorkisme og hvor og hvordan melder vi ind med oplysninger om
kryptorkisme.
Vi vil gerne lave en vejledning for brugen af hunde i avlen, som allerede er forældre til
kryptorkide hanhunde og/eller søskende til disse. Genet er recessivt, og det skal forekomme hos
begge forældrehunde for at udgøre en risiko for at lave kryptorkide hanhunde. Dog kan vi
indimellem konstatere, at det også kan forekomme ”ud af det blå”, men det er ikke ofte.
Der skal selvfølgelig tages højde for den nye persondatafordning (herefter kaldet GDPR) om
opbevaring af personlige oplysninger. Vi vil grundigt undersøge om der er forbehold, så vi kan
bruge data uden at det kan føres tilbage til ejere/personer, men dog stadig være brugbart til
vores kortlægning.
AM vil arbejde med klubbens GDPR med henblik på at kunne lave så vide rammer som muligt
i arbejdet med vores hundedata.
AM tager dette emne med på næste bestyrelsesmøde.


Gendiversitet – avlsseminar
Samarbejde med Kooiker-klubben om foredrag med Pieter Oliehoek lørdag den 9/3-19:
AM er blevet kontaktet af Kooikerklubben vedr. et foredrag med Pieter Oliehoek (finder
sted den 9.3.19). Vi (IFK) er meget interesseret i at lave et samarbejde omkring dette
arrangement og AM vil tale videre med Kooikerklubben om det.
Vi drøftede muligheden for at udvide og lave en hel weekend i ”gendiversitetens tegn” og
invitere Linda og Coen Huismann op og holde foredrag om søndagen, den 10/3-19 om
gendiversiteten i vores avl. DR vil kontakte Linda og Coen og høre om de er interesserede.
Herefter vil AM drøfte med Kooikerklubben om de vil være interesserede i at deltage i
denne dag også. Der skal findes egnede lokaler (måske kan DKK stille til rådighed) og
muligheder for overnatning, hvis en sådan samlet opdrætterweekend bliver aktuel..



Arbejdsfordeling, (se kommissorium) kontrol af hanhundeliste? – hvalpeliste?Emner
tilknyttet bestemte personer i udvalget, så folk ved, hvem de skal henvende sig til med
spørgsmål/hjælp:
 Hanhundehenvisning/matching med tæver: EW og DR fortsætter med dette, men det
er meningen at vi alle skal kunne hjælpe med dette for at aflaste EW. Der findes et
digert værk af en hanhunde mappe hos EW. EW foreslår at vi hver især laver vores
egen og opbygger fra bunden. EW kan altid spørges til råds og kontrollere vores
forslag før de deles med ansøger.
 Indberetning af kuld mv. til ISIC databasen: DR
 Opdatering og kontrol med hanhundeliste på hjemmesiden: DR
 Registrering/ajourføring af data og statistik, herunder årsrapporter til ISIC mv.: AM
 Formidling af oplysninger til medlemmer (brochurer, blad og hjemmeside): AM
 Anden form for formidling (oplæg, foredrag el. andet): Ad hoc
 Sekretærfunktion i forb. Med referater og rapporter: TMC
 Besvarelse af div. spm., statistikker/analyser, rapporter: EW + AM
 Racespecifik Avlsstrategi (et digert værk der skal gennemgås og redigeres – og evt.
indsamle data fra vores søsterklubber i hhv. Norge og Sverige): MJ og LH
 Vedr. godkendelse af info til hvalpelisten (ligger i DKK regi): Vibeke Jacobsen er
indstillet til at varetage dette. AM clearer med bestyrelsen.



Forberedelse af møde med bestyrelsen den 11.11.18 (kommissorium, se dropbox)
Har vi brug for at holde møde igen før mødet med bestyrelsen?
Vi afholder avlsudvalgsmøde fra kl. 13.00 – 15.00 og med bestyrelsen kl. 15.00-17.00.
Vi tilstræber at lave samkørsel i så vid omfang det er muligt. EW, DR, THC, AM (og
forhåbentlig LH) kører sammen fra Jylland – MJ kommer selv fra Sjælland.
Vi talte om at lave et møde centralt i Jylland hos enten AM eller LH. MJ kan hentes i Århus
ved færgen. Dato er endnu ikke fastsat.



Drøftelse af hvordan vi håndterer manglende overholdelse af avlskrav/-anbefalinger på
baggrund af konkret dispensationsansøgning.
Avlsudvalget har ikke mandat til at lave skriftlige reprimander, men vil fra gang til gang
drøfte sagerne i udvalget og herefter tage en snak med de pågældende opdrættere og
hanhundeejere. AM foreslog endvidere, at vi laver en ”opdrætteruddannelses beskrivelse”
som skal være til hjælp og oplysning for alle opdrættere. MJ prøver at stykke et oplæg
sammen.



Evt. N/A – MEN: LH har forslag til drøftelse på næste møde: Kan vi i avlsudvalget
arrangere et opdrætterseminar? F.eks. med svenske Annette Erlandsson eller anden. Evt. i
samarbejde med Kooiker klubben og Eurasierne? Og evt. andre foredrag/workshops/kurser
der er relevante i avls regi??

