
Møde med råd og nævn den 22. november 
2009 
 
Til stede:  
Kirsten Ulsø (KU), Susanne Wehnert (SW), Bette Lind (BL), Ole Amstrup (OA), 
Aase Nissen (AN), Heidi Tværmose (HT), Pia Børgesen (PB), og Vivi Fletcher (VF). 
Afbud fra:  
Hanne Kaarsberg, Inge Nord (HT sup.) og Birthe Schobius (PB sup). 
 
Mentorrådet: 
Lars Seifert-Thorsen og Lisette Siggaard Henriksen var mødt fra Mentorrådet. 
Rådet havde på forhånd fremsendt forretningsorden til godkendelse. Denne blev 
godkendt med en enkelt rettelse. 
Der er i øjeblikket 6 i rådet, 7 elever og 21 mentorer. Eleverne er meget 
forskellige. Der bliver fulgt op 1 måned og 6 måneder efter elevernes opstart. 
Efter 2 år står de på egne ben. Forløbet afsluttes med spørgeskema fra MR til 
eleverne. 
Økonomien: Rådet har brugt alle de tildelte penge på transport til møder. 
MR ønsker at indgå i et samarbejde med fx avlsrådet om undervisning i relevante 
emner. MR ønsker at overtage de opdrætterkurser, der i øjeblikket varetages af 
klubberne. Der var enighed om, at MR skal fremsende udkast til sådan kursus, før 
der tages endelig stilling. 
Klubberne udsender info om MR og hvad de kan tilbyde, til medlemmer, der 
søger stamnavn.  MR laver et udkast til en folder, der kan sendes ud. 
Der skal mere fokus på nye opdrættere og folderen skal tillige udsendes til de 
opdrættere, der får 1 kuld uden at søge stamnavn. 
Klubberne bør henvise til MR på klubmøder, så kendskabet til MR udbredes og 
større opdrætterrelaterede spørgsmål til klubbernes konsulenter kan ligeledes 
henvises til MR. 
 
Avlsrådet: 
Jan Krag og Marianne Seifert-Thorsen var mødt fra Avlsrådet. 
Der har været 10 sager i rådet i år. 3 sager vedr avlsprogram. Der er 1 åben sag 
og 9 afsluttede sager. 
AR orienterede om sagerne. 
MST havde modtaget 20 forespørgsler, der ikke var registreret som sager i AR. 
Sagsbehandlingstiden er 49 dage i gennemsnit. Nogle tager 1 dag andre har 
taget meget lang tid. 
HT forklarede, at årsagen til det lave antal sager er at hun, pga for lang 
ekspeditionstid fra AR til stambogsføreren, har undladt at benytte AR i særlig 
udstrækning.  
Sagstallet er halveret i år, primært på importsiden. Den nye blanket til udfyldelse 
ved import, har været en stor succes. 
Det blev foreslået at lave en blanket til racekryds, men vedtaget at en sådan 
holdes internt. 
MST foreslog en FAQ på FDs HP, vedr fx generelle ting som 24 mdrs reglen. AR 
laver udkast , der sendes til FU. 
AR foreslog fælles uddannelsesdage med MR vedr emner som genetik, regler 
m.v.  
Til næste plenarforsamling er alle på valg, der skal vælges 5. MST genopstiller, JK 
genopstiller ikke. 
JK sender info til BL vedr Twiggy, så systemet kan overføres til en server under 
FD. 
 
 
 


