Bemærkninger til Forslag 1 omhandlende raceledelsernes mulighed for at forhandle racespecifikke forslag
direkte med DKK.
DRK’s bestyrelse har på klubbens hjemmeside offentliggjort et brev, som de også har sendt til
raceledelserne med et ønske om, at det læses højt på de respektive årsmøder.
Raceledelserne vil gerne kommentere indholdet i dette brev.
Grundlæggende er forslaget ikke udtryk for mistillid til bestyrelsens håndtering af racespecifikke spørgsmål,
men det er udtryk for et ønske om, at gøre sagsbehandlingen enklere og at sikre, at raceledelserne har
mulighed for at tage ting op med DKK. Der er i begrundelsen for forslaget givet nogle eksempler på, hvilke
sagstyper, der kunne være tale om.
DKK er blevet bekendt med, at forslaget er stillet, og har derefter inviteret DRK’s bestyrelse til et møde om
det. Raceledelserne blev ikke inviteret til dialog. DKK ser gerne forslaget trukket tilbage, da de mener, der
strider mod den gamle overenskomst mellem DKK og DRK, og at DKK’s lovudvalg derfor vil kassere forslaget,
selvom det vedtages på generalforsamlingen.
Raceledelserne finder, at der her er tale om både utidig indblanding i en demokratisk proces og om et
forsøg på at manipulere beslutningsprocessen. Vi er udmærket klar over, at hvis forslaget vedtages, kan det
ikke ”bare” indføres, som bestyrelsen skriver. Vi er bekendt med, at det vil kræve en ændring af
overenskomsten med DKK!
Imidlertid mener vi, at tiden er inde til at kigge på denne overenskomst. En overenskomst er jo en
samarbejdsaftale, som er indgået mellem to parter; i dette tilfælde mellem DRK og DKK. At en sådan
samarbejdsaftale ikke er ændret siden 1999 er et umådeligt dårligt argument for, at den ikke kan ændres. Vi
kan ikke lige komme i tanke om andre overenskomster og samarbejdsaftaler, der ikke er ændret i snart 20
år. En modernisering er måske i virkeligheden på tide.
DRK er en af de største - måske endda den største - specialklub under DKK. Derfor kan vi også tillade os at
stille krav til DKK om en modernisering.
Raceledelserne ønsker derfor fortsat forslaget behandlet på først racernes årsmøde og såfremt det vedtages
her også på DRK’s generalforsamling.

