Referat af raceledelsen for flatcoatet retrievers årsmøde på Fraugdegård 25-1-2009:

Raceledelsens formand, Christian Brix Søndergaard (CBS), bød alle velkomne og konstaterede at 14
medlemmer var mødt op til årsmødet på denne dag. Herefter overgik han til første punkt på dagsordnen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

A. Valg af dirigent.
Jan Gregor (JG) blev foreslået som dirigent af raceledelsen og valgt af forsamlingen. Dirigenten startede
med at konstatere at årsmødet var korrekt indvarslet ifølge vedtægterne.

B. Valg af referent.
Randi Pedersen (RP) blev forslået af raceledelsen som referent, og valgt af forsamlingen.

C. Valg af mindst 2 stemmetællere. Johnny Eckhaus (JE) og Ulla Gregor (UG) blev indstillet som
stemmetællere og begge blev valgt af forsamlingen.

D. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse og decharge.
(Inklusive årsberetninger fra Sundhedsudvalget, og Opdrætterudvalget).
CBS læste nedenstående årsberetning op.
Undervejs gengav RP årsberetningen for opdrætterudvalget, mens Annika Christiansen (AC) gengav
årsberetningen for sundhedsudvalget for forsamlingen.

Opdrætterudvalgets årsberetning:

Hermed følger årsberetningen for opdrætterudvalget for 2008.

2008 var året hvor udvalget trak i arbejdstøjet med det formål at gøre informationer om vores race lettere
tilgængelige for racens opdrættere og ejer, samt skabe fokus på hvor udviklingen af vores race er på vej hen.
Et temmelig ambitiøst mål, som viste sig at være en større opgave at føre ud i livet, end planlagt.

Udvalget har holdt 3 face to face møder i løbet af året, og på det første møde konstituerede udvalget sig
således at Randi Pedersen blev formand, og Bent Christiansen sekretær. Udvalget består i øvrigt af 3
medlemmer, Anne-Marie Jersin, Susanne Jensen og Anette Larsen. Antallet af udvalgets medlemmer er
bestemt af raceledelsen, og medlemmerne er alle udpeget og godkendt af den tidligere raceledelse.

På udvalgets første møde blev udvalget enigt om hvilke tiltag det ønskede at tage for at leve op til
bestemmelserne i udvalgets kommissorium.
På tegnebrættet var
- Opdrætterseminar/temadag – med det formål at få bedre kendskab til racens status mht. avl, hvilke
prioriteringer de enkelte opdrættere gør og bevæggrundene for disse, udfra et ønske om at lære den danske
opdrætter bedre at kende i almindelighed, samt i højere grad at forstå påvirkningen disse valg har for
udviklingen af vores race.
- Undersøgelse af den svenske afkomst beskrivelse. Er det noget vi kan bruge i Danmark?
- Medlemsaftner med henholdsvis markprøve og udstillingsdommere.

Hovedfokus har hele året ligget på at få skruet et godt program sammen til en temadag. Desværre var vi
nødsagede til at foretage ændringer i planlægningen af arrangementets afholdelse flere gange, dels på grund
af input fra raceledelsen, og dels på grund af manglende tilmeldinger i efteråret. Arrangementet ligger nu
fast d. 14/2, og vi håber på at rigtigt mange mennesker vil møde op og sætte deres præg på arrangementet.

I 2009 vil udvalget arbejde videre med følgende:
Den svenske afkomsbeskrivning
Medlemsaftner med henholdsvis markprøve og udstillingsdommere
Samarbejde i større omfang med SU omkring arrangementer

Sundhedsudvalgets årsberetning:
Årsberetning (2008) for sundhedsudvalget
Vi har afholdt et møde og et ekstraordinært møde.

Til Nordisk avelsrådskonference for flatcoated retrievere i Sverige deltog Annika Christiansen fra SU.
Konferencen var som tidligere et godt og veludført arrangement og der blev skabt gode kontakter.

Der har været stor fokus på PRA, idet en danskopdrættet hund bosiddende i Holland fik konstateret PRA.
Efter yderligere undersøgelser, hvor flere øjenspecialister deltog, blev dette heldigvis afkræftet senere.

De nye avlskrav mht. øjenundersøgelser blev indført 1.7.2008.

Der blev lavet et specialeprojekt omhandlende spondylose hos unge flatcoated retrievere, og vi håber at de
deltagende hunde og ejerne har været tilfredse med forløbet, og fra SU skal der lyde en meget stor tak til
deltagerne, samt en stor tak til Pernille Holst og Dorte Hald for at ville lave projektet. Dorte fra SU deltog
ved forsvaret af specialet.
Vi venter på det endelige sammendrag, som vil blive offentliggjort på hjemmesiden og i Retrieveren, når det
har været bragt i Hunden. Vi takker samtidig DKK for at sponsere undersøgelsen.

Vi har besvaret diverse henvendelser eller henvist til rette forum.
En af disse besvarede henvendelser var et meget lille bidrag til ”Flatcoated Retriever – racebeskrivelse” af
Nadine Hartvig, artiklen er offentliggjort på hjemmesiden.

Vi har haft de årlige HD/AA-statistikker på hjemmesiden og i Retrieveren, og i 2008 har vi også prøvet at
lave statistikker for de andre nordiske lande. Vi har haft spørgsmål til DKKs HD-udvalg, og i den
forbindelse henvises til artikel i Hunden november 2008.

Vi har forespurgt øjenpanelet om øjendrypning i forbindelse med øjenlysninger til drægtige tæver og svaret
blev bragt på hjemmesiden.

Herefter gav dirigenten ordet til dem i forsamlingen som måtte have spørgsmål eller kommentarer til
de 3 årsberetninger.

Angående opbakning til opdrætterudvalgets temadage i efteråret:
Birthe Korsgaard (BK) påpegede overfor RP at mail adressen til tilmeldinger til tema-dagen ikke
fungerede for alle, da invitationen til efterårets temadage var blevet offentliggjort, hvilket naturligvis
havde vanskeliggjort tilmeldingen til arrangementerne. RP beklagede de gener dette måtte have
medført, og gjorde derefter opmærksom på, at det var det første udvalget havde hørt om
problemerne. Med den nye omgang invitationer, skulle problemet være løst.

Angående racens hjemmeside, ny som gammel:
Per Reitmeier (PR): Bemærkede omkring racens hjemmeside på DRK’s hjemmeside, at den allerede
var oppe og køre. AC svarede at siden ikke var oppe at køre med aktuel information. Men at dette
ville blive ordnet i starten af februar, når hun og en repræsentant for curly skulle have en
gennemgang af de forskellige funktioner på siden.

Jens Peter Larsen (JPL) spurgte i den forbindelse om, hvorvidt der ville blive lavet links fra den
gamle hjemmeside, til DRK’s hjemmeside. Umiddelbart var det jo nemmere for folk i udlandet eller
folk der i almindelighed skulle stifte bekendtskab med racen, at finde siden med den nuværende
adresse.
AC svarede at der ville blive lavet links fra den nuværende hjemmeside til den nye side, samt at det
materiale som vi kunne tage med fra den gamle side ville blive flyttet. En del ting har den nuværende
webmaster Claus Larsen copyright på, så disse ting kunne ikke uden videre lægges ud på den nye
side.

Angående aflysning af efterårets racearrangement:
PR udtrykte utilfredshed med at efterårs-arrangementet var aflyst. Han mente at raceledelsen havde
til opgave at varetage racens tarv, og at det ikke blev gjort i tilstrækkelig grad ved at aflyse et
arrangement som mange medlemmer i ind- og udland havde stor glæde af. Han kunne ikke forstå
hvorfor arrangementet ikke kunne flyttes og blive afholdt en anden weekend.
CBS svarede at raceledelsen havde taget beslutningen om at aflyse efterårsarrangementet i lighed
med de fleste øvrige racer. Da aktivitetskalenderen var fuldt spækket med arrangementer, fandtes der
ikke ressourcer i form af dommere og hjælpere til at få arrangementet afholdt.
AC bakkede CBS op med hensyn til at arrangementet manglede resurser og opfordrede i stedet alle
til at bakke op om DRK’s arrangement nu hvor det var jubilæumsår. Desuden ville der blive afholdt
en udstilling sammen med chesapeake, og dommeren ville være specialist i begge racer, så på den
måde ville racen blive tilgodeset som på de sædvanlige efterårsarrangementer.
Anette Larsen (AL) bakkede PR op med hensyn til, at arrangementet kunne være flyttet i stedet for at
blive aflyst. Mente der var hænder nok til at hjælpe med til at få afviklet et godt arrangement.
Tommy Eckhaus (TE) udtrykte også utilfredshed med at arrangementet var aflyst, og påpegede
derudover at alene økonomien gjorde at man ikke skulle forvente at se ham deltage på Samsø. Mente
at han ikke var den eneste som havde det på den måde, hvilket PR bakkede op.
Jesper Mortensen (JM): Stillede sig uforstående overfor at beslutningen først blev offentliggjort nu,
da raceledelsen havde været bekendt med at DRK’s jubilæums- arrangement på Samsø var lagt i den
weekend hvor de forskellige racer normalt afholdt deres racearrangementer. CBS svarede at
raceledelsen i bund og grund kunne have ventet med at offentliggøre beslutningen til efter årsmødet,
men at man ønskede give racens medlemmer mulighed for at udtrykke deres mening.
AL opfordrede raceledelsen til at ændre beslutningen og at flytte arrangementet. CBS svarede at
raceledelsen ville tage medlemmernes reaktioner til efterretning og diskutere sagen igennem igen på
den nye raceledelses første møde, men at han ikke nødvendigvis forventede at beslutningen blev
ændret.

Angående debat om PRA på racens hjemmeside.
PR kom med en opfordring til raceledelsen om, at sætte information om ændringen af den tidligere
PRA diagnose på hjemmesiden, hvor en dansk opdrættet flatcoated retriever havde fået stillet
diagnosen PRA, således at det var klart for alle at hunden var blevet frikendt for PRA. Mente at det
var at hænge opdrætteren ud, at man ikke havde rettet informationen. AC svarede at ændringen af
hundens diagnose var trykt både i Retrieveren og på forsiden af hjemmesiden, men PR mente, at det

burde rettes inde på flatcoats forum på hjemmesiden, da det var her at debatten var startet og det var
her man stadigt kunne få det indtryk at hunden havde PRA. AC påpegede at det måtte være rettelse
nok, at det tydeligt var offentliggjort i både Retrieveren og på hjemmesidens forside. Raceledelsen
kunne ikke stå til ansvar for hvad brugere af forummet skrev i deres indlæg.
PR spurgte herefter nærmere ind til omfanget af samarbejdet omkring PRA.
AC forklarede at SU har forhørt sig rundt omkring i Europa mht. hvilke avlsrestriktioner der gjaldt
for racen i de forskellige lande. Der var ikke et konkret samarbejdende forum, eller en decideret
organisering af samarbejdet, men et internationalt samarbejde var så småt ved at tage form og er
endnu i sin spæde begyndelse. På nuværende tidspunkt er der ikke materiale nok fra ramte hunde til,
at man kan lave en gentest, men håbet er at der med et samarbejde på verdensplan kan samles
tilstrækkeligt materiale og en gentest kan blive produceret.
CBS påpegede at et krav for at lykkes er at ejerne af hundene er villige at stille materiale til rådighed.

Angående artiklen vedrørende HD optrykt i ”HUNDEN”
PR spurgte herefter ind til den forklaring omkring bedømmelserne af HD, som nu var trykt i DKK’s
medlems blad ”Hunden”. SU havde givet udtryk for at artiklen ville forklare de ændringer der er
sket, men PR mente ikke han var blevet det mindste klogere på hvorfor ændringerne var foretaget og
hvilke ændringer der egentligt var tale om.
AC svarede at formanden for SU, Britta Henriksen, har presset meget på for at få et svar omkring
HD bedømmelserne og at SU heller ikke var tilfredse med det svar der var blevet trykt. SU vil
fortsætte med at presse på for at få et bedre svar fra DKKs sundhedsudvalg.
CBS påpegede at arvelighed mht. HD ikke alene byggede på hundens genetiske forudsætninger, men
i langt højere grad var et resultat af foder og miljøpåvirkning. Vist er der hunde som er mere
disponerede for at få lidelsen, men sandsynligheden for at udvikle lidelsen afhang altså i høj grad af
hvilke øvrige påvirkninger hunden udsattes for under sin opvækst. Mente at man skulle passe på ikke
at fokusere på de enkelte grader, men nærmere se på hvilken status som fungerer for den
konstruktion hunden har. Gav her et eksempel fra sussex spaniel, hvor det er helt naturligt med HD
status C og D efter DKKs skala, da hundens konstruktion gør at det er normalen. Der var også
forskel på konstruktionen af normale hofter hos en golden retriever og en flatcoated retriever.
TE spurgte om ikke øvrige landes resultater kunne fortælle noget om hvad den normale status for en
flatcoat kunne være. CBS svarede at dette ville kræve at alle landes bedømmere, bedømte hofter ens,
hvilket ikke var tilfældet i dag. BK spurgte ind til undersøgelsesmetoden PennHip. CBS mente at
undersøgelsesmetoden ødelagde for mange hunde, da den målte ekstremerne i ledslapheden. RP
bemærkede at schæferhundeklubben havde haft positivt resultat ved at benytte PennHip som
undersøgelsesmetode, så metoden fungerede i praksis.
Med de følgende kommentarer godkendtes beretningen med applaus.

E. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge, samt budget for indeværende
år.

Kasserer, Kristian Kristensen (KK), fremlagde regnskabet for 2008, med påtegning fra revisoren.
Dirigenten gav forsamlingen to minutter til at løbe alle poster igennem, for eventuelle spørgsmål.

UG bad kassereren om en yderligere specificering af raceledelsens udgiftsposter, da det ikke fremgik
helt tydeligt hvad pengene var brugt til.
KK forklarede udgiftsposten i nærmere detaljer, hvoraf det fremgik at de fleste penge gik til kørsel
og telefonmøder. Desuden indkøbte raceledelsen 2 telte i løbet af 2008, til racens udstillinger, som
også indgik i raceledelsens post.
Efter en kort gennemgang af revisorpåtegningen på regnskabet, blev regnskabet godkendt af
forsamlingen.
Herefter gennemgik kassereren budgettet. Raceledelsen budgetterer med et mindre underskud i 2009.
KK påpegede at der ikke i det regnestykke indgik pengene fra hvalpeliste og lignende.
Spørgsmål fra PR angående hvorfor RCL ikke satte penge af til projekter som PRA, HD og lignende.
AC og CBS svarede begge at så snart det er projekter, som racen kan støtte som vi vil få noget ud af.
Vi vil dog først søge DKK om midler til sådanne projekter.
Der lød samstemmende opfordringer fra salen om at raceledelsen skulle bruge flere penge på træf og
arrangerer flere træf rundt omkring i landet. Det kunne dreje sig om at finde flere instruktører til
træffene, eventuelt kigge til udlandet.
PR: Spørgsmål angående budgettet for B-prøver. KK påpegede at der i 2009 kun ville være en Bprøve, men til gengæld ville racen lave to A prøver. PR mente ikke at det helt var nok, da deltagerne
på A-prøver skal findes på B-prøverne, da de jo skal kvalificeres. Opfordrede raceledelsen til at lave
flere tiltag der støttede bredden, således at det gav god grobund for eventuelle vinderklassehunde.
Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt af forsamlingen.

F. Valg af revisor, samt revisorsuppleant. Revisor Bent Christiansen modtog genvalg og UG blev
indstillet som revisorsuppleant. Begge blev valgt med applaus af forsamlingen.

G. Behandling af indkomne forslag. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til
behandling på årsmødet.

H. Eventuelt.

Vedrørende racens hanhunde liste.
JPL påpegede at alle de problemer der er med at få husket, hvornår der skal betales og med de
problemer det skaber når hunde pludseligt forsvinder, uden varsel fra listen, så ville man gøre alle
medlemmer en stor tjeneste ved at gøre det gratis at stå på listen. UG mente at det var OK med
betaling, men send reminder til annoncørerne, når tiden er ved at løbe ud. AC svarede, at det i
opbygningen af den nye hjemmeside var et ønske fra raceledelsens side at der var en funktion, hvor
det stod noteret hvornår tiden for annoncen løb ud. På den måde ville det være nemt for hundeejerne
at se hvornår annoncen skulle fornyes. Mente det var et for stort arbejde at pålægge raceledelsen,
hvis der skulle sendes remindere til folk når der skulle betales. JPL påpegede at alt det var man ude
over ved at gøre siden gratis, og så var det jo desuden muligt at flere havde råd til at stå på listen.
CBS tog imod forslaget om at gøre siden gratis og tager det med til Raceledelsens næste møde.

Vedrørende racens hvalpeliste.
KK foreslog at alle flatcoatkuld skulle kunne stå på racens hvalpeliste for at kunne give et bedre
overblik over hvad der findes af kuld i løbet af et år. CBS modtog forslaget om at åbne hvalpelisten
for alle kuld, hvilket vil blive behandlet på raceledelsens næste møde.

Vedrørende flere træningstræf på landsplan.
AL. Forslag om at oprette flere træningstræf rundt omkring i landet. AC forklarede omkring de
forskellige temaer som de 5 træningstræf kommer. AL efterlyste i højere grad træningstilbud på
samme niveau spredt mere over landet og oftere end blot et par gange om året. JPL støttede tanken
om at lave hyppigere træf i forskellige regioner i landet for at tilgodese flere flatcoatejere med
træning. CBS lovede at tage ideen med til debat ved raceledelsens næste møde. Var umiddelbart
positivt indstillet over for ideen.

Vedrørende workingtests.
BK spurgte til workingtest og om det var en form for prøve som kunne appellere til dem som ikke
var så glade for at skulle gå til prøver med vildt. AL støttede ideen om at lave uofficielle
workingtests for racen. CBS lovede at tage ideen med på næste raceledelsesmøde.

CBS afsluttede mødet ved at takke forsamlingen for god ro og orden. CBS takkede JG fordi han ville
stille op som dirigent, og takkede også afgående medlem i raceledelsen, Kresten Henriksen for hans
indsats som medlem af raceledelsen i gennem mange år.
Mødet blev hævet og herefter var der almindelig snak og hygge omkring en hel masse kage, som dels
var indkøbt af raceledelsen til mødet, og som dels var kommet fra chesapeake efter de var færdige
med deres møde. Og så var det ellers tid at sige på gensyn og vende næsen hjemad.

Konstituering af raceledelsen for flatcoated retriever 2009:
Formand: Christian Brix Søndergaard
Næstformand: Johnny Eckhaus
Kasserer: Kristian Kristensen
Sekretær: Randi Pedersen
Medlem: Annika Christiansen.

-

Dirigent: Jan Gregor

-

Referent: Randi Pedersen

Eslöv, 26-01-2009.

