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Flatcoat årsmøde 04.02.2018 –
Fjelsted Skovkro
a. Valg af dirigent.
Michael Johannesen stillet som forslag af raceledelsen.
Michael Johannesen valgt.
b. Valg af referent:
Morten Mikkelsen stillet som forslag af raceledelsen.
Morten Mikkelsen valgt.
c. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten):
Jan Pedersen og Bjarke B. Røjgaard foreslået og valgt. (info: 29 stemmeberettigede fremmødt)
d. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde.
Beretningen gennemgås i punktform, men har været tilgængelig i sin fulde ordlyd på foreningens
hjemmeside inden årsmødet.
- Man er glad for at møder med DRK har været i positiv ånd, når der tænkes på hvordan det
tidligere har været.
- Racedyst:
o Ønske om opslag på hjemmesiden så folk kan vise interesse for at deltage.
o Der blev spurgt til hvordan det var med at deltage på tværs af regioner. Kresten
Henriksen kunne oplys at DJ’s holdning er at det alene er op til racerne hvordan de
stiller hold. Han kunne ligeledes oplyse at racedysten fremover ville være ”alle-modalle”.
o Ønske om ”reklame-tøj” eller lignende for racen til deltagerne i arrangementet.
- Træningstræf: Der var STOR ros til arrangørerne.
- Opdrætterudvalg: Der var ønske om at få de nyeste data fremlagt hurtigst muligt og så arbejde
baglæns, i stedet for at arbejde sig igennem fra en ende af.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Om fremtidige planer nævnes kort muligheden for en ekstra Åben A.
e. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt
budget for indeværende år.
Kassereren gennemgår kort tallene og forklarer den mindre tilbagegang med manglende deltagelse
på foreningens markprøver og WT’ere.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Der var en enkelt præciserende kommentar til budgettet om at den naturligvis gælder for 2018,
selvom der ved en fejl står noteret 2017 i udleverede materiale.
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Der spørges til om der er ændret i niveauet for gaver til hjælpere m.m. da posten er øget. Det
afkræftes at det er gavestørrelse som er ændret, men mere øvrige udgifter til forplejning, sanitære
forhold og lignende som der har tegnet sig en tendens for er højere.
f.

Valg af revisor samt revisorsuppleant samt evt. medlemmer og suppleanter til raceledelsen.
Valg af revisor: Berit Lybecker foreslås af raceledelsen og vælges uden modkandidat.
Valg af revisor suppleant: Jørgen Falk melder sit kandidatur og vælges uden modkandidat.
Valg af 1. suppleant: Morten Mikkelsen accepterer af genopstille og vælges uden modkandidat.
Valg af 2. suppleant: Lisa Nørgaard accepterer af genopstille og vælges uden modkandidat.

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.
Formanden gennemgår kort punktet og takker Hans Jørgen Bilstrup for den træning han har
arrangeret i det forgangne år. Punktet er herefter til en bred debat.
Kort opsummering:
- Der skal fokuseres både på bredden såvel som på vinderklasse.
- Der skal være en rød tråd i aktiviteterne.
- Der skal holdes fokus på at der ikke er sammenfald mellem arrangementer/aktiviteter.
- Opdrætterne har en vigtig rolle i at skabe et godt fundament for de nye.
- Der skal fokuseres på fællesskabet og på at få nye flat-ejere med i dette fællesskab.
- Alle skal hjælpe med at trække nye ind i det. Tage nye med som ”føl” til prøver osv.
- Vigtigt også at få ”vist racen frem” til DRK-arrangementer.
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.
Formanden gennemgår kort punktet. Punktet er herefter til en bred debat.
Kort opsummering:
- Om det kunne være muligt at skabe fælles regler for alle 4 lande.
- Bekymring om hvordan man skulle kunne få flere hold med når vi ikke kunne stille ét hold i år.
- Økonomi kan være et betydeligt aspekt i forhold til manglende deltagelse.
- A-Prøve er nødvendig for at kåre en nordisk vinder.
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.
Formanden gennemgår kort punkterne og forklarer baggrunden. Efter få spørgsmål sættes
punkterne enkeltvis til afstemning:
Pkt. a – Vedtages med 28 stemmer for, ingen imod og 1 blank
Pkt. b – Vedtages enstemmigt.
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j.

Eventuelt.
J1: Racens hjemmeside
- Der kommenteres på at hjemmesiden er tung og uoverskuelig. Der opfordres til at skabe et
udvalg der kan kigge på at få den moderniseret kraftigt.
- Formanden underrettet om at DRK har en helt ny hjemmeside i støbeskeen, og at racerne vil
kunne få deres indhold med på denne nye moderne platform og at man derfor bør afvente
dette inden man begynder at bruge energi på racens egen hjemmeside.
J2: AC-Prøver
- Folk er usikre på hvordan A-prøver foregår, hvordan anskudt vildt affanges osv. Og efterlyser
træning i dette evt. via en AC-Prøve eller hvor de kan være med som tilskuere.
- Formanden oplyser at det ikke er optimalt med tilskuere, men at en AC-Prøve kunne være en
mulighed.
- Fra salen nævnes at der på Sjælland er et ”Apportørkorps” hvor folk kan komme med på
praktisk jagt og få lært hvordan det foregår i trygge rammer sammen med andre.
J3: Takt og Tone
- Der blev opfordret til at passe på tonen. Der kommer ofte skarpe/kontante udmeldinger som på
nye kan virke skræmmende, og som derfor potentielt kan holde nye folk væk. Så hold en god
tone. (Konkret var der især tænkt på de sociale medier.)
J4: Betalinger af arrangementer m.m.
- Kassereren gjorde opmærksom på at han ofte stod med et større detektiv-arbejde, fordi folk
ikke angiver hvad deres beløb dækker. Han henstiller på det kraftigste til at folk tydeligt angiver
hvad beløbet dækker over.
J5: Referater
- Der opfordres til at referater hurtigere bliver tilgængelige på foreningens hjemmeside.
- Formanden er opmærksom på problematikken og lover bedring.
J6: Brug af vildt
- Der spørges til hvad status er på brug af vildt på prøver.
- Anders Hegnet (Bestyrelsesmedlem hos DRK) kan oplyse at der er nedsat en arbejdsgruppe, og
at der vil blive afholdt 3 møder – Jylland, Fyn og Sjælland – hvor emnet med begrænset brug af
vildt skal debatteres med interessenter. Det skal munde ud i en ny vejledning.
J7: Engelske dommere
- Der spørges til om man ikke skulle prøve at invitere flere engelske dommere til arrangementer
og evt. kombinere det med at lade dem holde træning i forbindelse med (før/efter).
- Det blev kommenteret at man jo var meget imod den meget ”engelske” måde som prøver
efterhånden blev afviklet på, og om det så var smart at invitere netop engelske dommere.
- Det blev kommenteret at man ofte så de samme dommere igen og igen.
- At dommere går igen skyldes ofte sammenfald af arrangementer og at det generelt kan være
svært at finde dommere.

Referent: Morten L. Mikkelsen

Dirigent: Michael Johannessen
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