Indkaldelse til Årsmøde med dagsorden.
Hermed indkaldes racens medlemmer til årsmøde, søndag d. 25.4.2021.
Sted: Multisalen, Ejby-Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby. Mødestart: 13.30.
Dagsorden ifølge vedtægter:
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
d. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt
arbejde.
e. 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 race
g. ledelsen
h. Behandling af indkomne forslag
i. Forslag fra raceledelsen er:
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.
j. Uddeling af Raceledelsens pokaler til ”Årets Hunde”.
k. Evt.
- Raceledelsen ønsker en vejledende diskussion af spørgsmålet om der skal oprettes et
sundhedsudvalg, som for eksempel kan arbejde med oprettelsen af registrer for
udbredelsen af arvelige sygdomme i racen, som eksempelvis RD.

Side 1 af 1

