
 
 

Indkaldelse til Ekstraordinært Årsmøde 

 

Hermed indkaldes til ekstraordinært årsmøde tirsdag d. 20/10-2020, kl. 20.00 på Fjelsted 
Skovkro. 

Emnet er, at racen er af DKK blevet pålagt at indføre titlen DKCH(U) uden racens/DRK´s 
samtykke. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3 Valg af mindst 2 stemmetællere (Antallet bestemmes af dirigenten) 

4. Forslag fra raceledelsen er:  

a.    Titlen DKCH(U) fjernes, så kun titlerne DKCH og DKCH (J) kan opnås med de 
gældende regler. Dette indstilles til DKK via DRK . 

 

Begrundelse for forslaget: 

Raceledelsen ønsker at fortsætte den stærke kobling mellem opnåelse af 
eksteriørchampionater og brugsegenskaber som har været tradition for racen. Forskellige 
forslag om lempelser i kravene til brugsegenskaber i forhold til eksteriør har igennem de 
seneste år været stillet flere gange på racens ordinære årsmøder og er hver gang blevet 

nedstemt med stort flertal, senest på årsmødet i 2019 med stemmerne 37 imod, 5 for, 1 blank 
og 1 ugyldig, dvs. 84% af de afgivne stemmer imod. Medlemmerne har dermed ved adskillige 
lejligheder over en årrække klart tilkendegivet, ved demokratisk afstemning, at man ønsker at 
beholde en kobling mellem meriter opnået på markprøve og meriter opnået på udstilling, ved 
opnåelsen af et eksteriørchampionat. 

Det er raceledelsens opfattelse at det vil være særdeles skadeligt for racen som helhed i 
Danmark, hvis der sker en opsplitning i brugs- og show-linjer, som det er sket med de store 
retrieverracer. Denne mulige opsplitning ønskes ikke understøttet/fremmet af muligheden for 
titler uden brugsmeritter. Flatcoated Retriever er fortsat en udpræget dualhund og dette 
ønskes bevaret. 

Forslaget er stillet af en enig raceledelse. 

 

  



*** VIGTIGT – VEDR. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE 20/10-2020 *** 

 

Som følge af COVID-19 og forsamlingsforbud er vi nødsaget til at kræve tilmelding til det 

ekstraordinære årsmøde, for at være sikre på vi overholder gældende lovgivning. Såfremt du 

IKKE er tilmeldt, vil du blive afvist ved døren. I samme ombæring opfordrer vi til at du kun 

deltager hvis du er stemmeberettiget. 

Hvis der bliver tilmeldt flere, end det på dagen for mødet er tilladt at forsamles, så vil mødet 

blive aflyst/udsat til reglerne er ændret. Det er derfor vigtigt at du løbende holder dig 

orienteret på www.flatcoat.dk vedr. mødet. 

 

Tilmelding skal ske til foreningens kasserer senest fredag d. 16/10-2020 kl. 18.00. I tilmelding 

skal E-mail og/eller mobilnr. fremgå, så det er muligt at aflyse med kort varsel. 

Tilmelding skal ske pr.: 

E-mail: morten@lundby-mikkelsen.dk eller på tlf.: 29646971. 

http://www.flatcoat.dk/
mailto:morten@lundby-mikkelsen.dk

