Årsmøde
Der indkaldes til årsmøde søndag den 4.februar 2018, kl 13.30 på Fjelsted Skov Kro,
Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Dagsorden iflg vedtægterne:
a.
b.
c.
d.
e.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt
budget for indeværende år.
f. Valg af – revisor samt revisorsuppleant samt evt. medlemmer og suppleanter til raceledelsen
g. Raceledelsen ønsker en debat om, hvordan vi i racen får flere medlemmer til deltage på prøver
og udstillinger med deres hunde. Raceledelsen ønsker også at få debatteret hvorledes vi får
flere til at stille deres hunde på vinderklasseniveau og hvordan vi kan styrke træningen og
udviklingen af hunde, der træner og konkurrerer på topniveau. Vi vil gerne have mange flere
motiveret til at gå den vej.
h. Raceledelsen har modtaget et forslag sammen med de øvrige nordiske lande, omkring reglerne
for og afviklingen af Nordisk mesterskab. Raceledelsen ønsker en debat om det nye format og
de nye regler for afvikling af NM i fremtiden og hvilke udtagelsesregler der skal gælde for
danske hunde.
i. Behandling af indkomne forslag: Raceledelsen har fremsat 2 forslag til behandling på årsmødet.
Forslagene er fremsat fordi racerne i DRK i fællesskab har samarbejdet om at få bestyrelsen til
at åbne op for en gennemgang af vores vedtægter, for at sikre at vi har de vedtægter som tjener
klubben bedst også i fremtiden. Herudover ønskede samtlige racer at få mere direkte
indflydelse på de beslutninger der skal tages i racespecifikke spørgsmål.
j. Evt

Vedrørende punkt i:
Forslagenes ordlyd:
a. Til vedtægternes § 14 omhandlende raceledelserne tilføjes et pkt. 9
”Raceledelserne kan i racespecifikke spørgsmål kommunikere og forhandle direkte med DKK.
Begrundelse: For at undgå dobbelt sagsbehandling både i raceledelserne og DRK i bestyrelsen, men
også fordi vi finder det naturligt, at racespecifikke spørgsmål forhandles der, hvor ekspertisen er nemlig i raceledelserne.

Som eksempler som racespecifikke spørgsmål kan nævnes PRA hos Golden, Gule Flattere, ”blå
labrador”, forskellige racespecifikke DNA test og krav for opnåelse af Champion titler.
Racerne vil/skal selvfølgelig orientere bestyrelsen fremover alligevel, men vi finder det logisk og
rimeligt, at sager som ovenstående eksempler kan forhandles direkte mellem race og DKK.
Forslaget er stillet af samtlige 5 raceledelser.

b. Det pålægges bestyrelsen i det kommende år, at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på
modernisering af DRK´s organisation og vedtægter.
Begrundelse: Racerne har et ønske om et bedre og tættere samarbejde med bestyrelsen, idet
racerne finder at dette har haltet igennem en årrække. Derfor finder racerne at der er et stort
behov for at se på en ny organisationsplan, hvor racerne i højere grad indgår og høres. Spørgsmålet
er, om vores vedtægter som er over 15 år gamle lever de op til de ønsker vi har til klubben i 2018 ?
Racerne oplever, at DRK er blevet en meget stor og tung organisation, og forskellighederne af
racernes størrelse gør også at klubben kan blive skævvredet og måske derfor deles. Forslaget skal
altså ses som et ønske om at holde sammen på og i klubben og styrke vores fælles klub i årene
fremover.
Forslaget er stillet af samtlige 5 raceledelser

