Eurasier Klub Danmark

Referat af koordineringsmøde mellem Avls- og
Sundhedsudvalget og arbejdsgrupper

Tid:

Søndag d. 14. februar 2016, kl. 9:30-12

Sted:

Messe C, Fredericia

Tilstede:

Ole Søndergaard, Irma Søndergaard, Lisbeth Engelschmidt, Christina Friis, Lone
Vindslev, Ann Husum og Torsten Toksvad

Referent:

Torsten Toksvad

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avls- & Sundhedsudvalgets arbejdsform
ERFA-gruppernes formål, indhold og betydning
Avls- & sundheds-strategi / politik
EKD og IFEZ, herunder indberetning til databasen
Hvordan rådgiver Avls- og Sundhedsudvalget (hvilke emner skal udvalget rådgive
om)
Avlsvejledernes rolle
Eventuelt

Referat:
Ad. 1

Udvalget vil mødes fysisk mindst 2 gange om året og desuden holdes et
Skype-møde ca. hver 6. uge.
Udvalget skal arbejde for Eurasier avl- og sundhed på lang sigt og
stræbe efter kontinuitet i arbejdet.
De emner udvalget tager op vedr. det langsigtede avlsarbejde skal
belyses og dokumenteres grundigt. Herefter er det bestyrelse,
generalforsamling og medlemmer, der afgør hvilke beslutninger, der skal
tages.
Udvalget giver konkret rådgivning og oplysninger, f.eks. i forbindelse
med en parring, se også under punkt 5 & 6.

Ad. 2

Det blev besluttet at betegnelsen ”ERFA-grupper” skal erstattes af
”Interessegrupper” for at lette forståelsen af gruppernes formål.

Avls- og Sundhedsudvalget, Koordinator Torsten Toksvad.
 avlogsundhed@eurasierklubdanmark.dk;  www.eurasierklubdanmark.dk

Der etableres snarest 3 regionale interessegrupper, der skal arbejde med
avl, opdræt og sundhed.
Grupperne dækker flg. områder:
1. Nordlige Jylland inkl. Vendsyssel
2. Sydlige Jylland og Fyn med omliggende øer
3. Østdanmark, omfattende Sjælland, Bornholm og øvrige øer
Afgrænsningen mellem gruppe 1 og 2 afgøres af medlemmerne selv.
Interessegrupperne etableres med ens grundlag og formål, men herefter
er det op til medlemmerne selv at tilrettelægge aktiviteterne. Det
tilstræbes at de 3 grupper deler viden og erfaringer og f.eks. mødes en
gang om året.
Lone Vindslev, Ann Husum og Torsten Toksvad indkalder til et stiftende
møde i hvert område, herefter beslutter gruppernes medlemmer selv
hvordan de vil organisere sig.
Der skal skrives et fælles oplæg og en dagsorden for det første møde.
Alle der har forslag til indholdet skal sende disse til:
”avlogsundhed@eurasierklubdanmark.dk” - Skriv ”I-grupper” i
emnefeltet.
Ann, Lone og Torsten sammenskriver de indkomne ideer.
Ved etableringen inviteres alle opdrættere og ejere af avlsgodkendte
hanhunde uanset om de er medlemmer af EKD eller ej, men det er målet
at få alle som klubmedlemmer.
Ad. 3

Torsten foreslår at klubben skal have en langsigtet politik og strategi for
avlsarbejdet. Det skal ikke ændre ved at opdrætterne selv beslutter og
tager ansvar for deres avl, men give de overordnede rammer for
klubbens initiativer inden for avl.
Arbejdet med at skrive avlspolitik og –strategi ventes at tage lang tid og
skal involvere medlemmerne. Et endeligt forslag skal vedtages på enten
en generalforsamling eller ved urafstemning.
I første omgang skal der samles ideer og diskuteres. Forslag sendes til:
”avlogsundhed@eurasierklubdanmark.dk” - Skriv ”Avlspolitik” i
emnefeltet.

Ad. 4

EKD er fortsat associeret medlem af IFEZ og det er Christina Friis, der er
klubbens kontaktperson, og repræsentant ved IFEZ møderne.
Arbejdet med IFEZ’s database bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 5

Avls- og Sundhedsudvalget skal rådgive vedrørende DKKs og EKDs Avlsrestriktioner og –anbefalinger.
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Henvendelser om konkret rådgivning og oplysninger, f.eks. i forbindelse
med en parring, sendes til udvalget på
”avlogsundhed@eurasierklubdanmark.dk”.
Herefter videregiver koordinatoren spørgsmålet til 2 udvalgsmedlemmer,
der står for besvarelsen og kontakter spørgeren, hvis der er behov for
det.
Der rådgives også til ikke-medlemmer om avls-restriktioner og –
anbefalinger, men mere arbejdskrævende undersøgelser og
fremskaffelse af dokumentation er forbeholdt klubbens medlemmer.
Ad. 6

Den tidligere funktion ”Avlsvejleder” nedlægges, og A&S-udvalget
overtager denne funktion. Udvalget kan give rådgivning om konkrete
forhold, men det skal altid oplyses at det er opdrætteren, der selv tager
beslutningerne og har ansvaret for dem.
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