Årsmøde for Flatcoat, d. 28.1.2012, Madam Bagger, Korsør.
Deltagere fra raceledelsen: Christian Brix Søndergaard (CBS), Anette Nielsen (AN), Johnny Eckhaus (JE),
Kresten Henriksen (KH) og Randi Pedersen (RP).
CBS bød, som formanden for raceledelsen, forsamlingen velkommen og gik herefter til dagsordnen for
årsmødet:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af referent.
c. Valg af mindst to stemmetællere (Antallet afgøres af dirigenten).
d. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse og decharge samt budget for indeværende år.
e. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge samt budget for indeværende år.
f. Valg af revisor samt revisorsuppleant. – evt. medlem(mer) og suppleant(er) til raceledelsen.
g. Behandling af indkomne forslag.
h. Eventuelt.

Ad. a) CBS foreslog Erling Olsen (EO) som dirigent. Dette blev vedtaget med applaus. Dirigenten
konstaterede at årsmødet var korrekt indkaldt og annonceret.
Ad. b) Dirigenten foreslog RP, som blev valgt med applaus.
Ad. c) Anette Larsen (AL) og Hans Stage(HS) blev valgt til stemmetællere med applaus.
Ad. d) CBS læste raceledelsens årsberetning op. RP læste årsberetningen for Opdrætterudvalget op. AC
havde spørgsmål til de etiske regler som raceledelsen havde stillet op omkring optagelse på racens
hvalpeliste. Per Rethmeier (PR) mente at en præcisering af udtrykket ”Naturlig parring” var på sin plads.
Dorte Rasmussen (DR) påpegede at, der manglede information på hjemmesiden, mht. referater, og
ændringer i praksis fra DKK. Årsberetningen vedtaget med applaus. Per Rethmeier (PR) savnede
information om OU’s arbejde på hjemmesiden og i Retrieveren. RP tog dette ad notam. DR spurgte ind til
om det var et krav at opdrættere skulle gennemgå racens opdrætteruddannelse for at blive/være
opdrættere af racen. RP svarede at dette var tænkt som et frivilligt supplement til DKK’s
hundeholderuddannelse. Anette Engberg spurgte til DKK’s mentalbeskrivelse, og ville gerne vide hvornår
man kunne få sin flat beskrevet. CBS svarede at formanden fra DRK har skrevet under på den udarbejdede
profil, så den nu kan sendes ind til DKK.
CBS fremlagde ledelsens planer for fremtiden. Der var flere bemærkninger fra salen angående
planlægningen af racens to arrangementer. Angående dommervalg, sagde CBS at raceledelsen havde
inviteret 2 engelske dommere til at dømme udstillingerne. Angående den sædvane der var med at bytte

dage, således at der var skiftevis markprøve og udstilling lørdag i raceweekenden, svarede CBS at det i år
ikke kunne lade sig gøre, da DKK afholdt en national udstilling i den weekend, og at racen på den måde var
forhindret i at lægge en certifikatudstilling samme dag.
Ad. e. JE fremlagde regnskabet for 2011. DR ville gerne vide hvad punktet, PR indeholdt. JE forklarede at
dette og PR opfordrede til at punktet blev specificeret således at der ikke var tvivl om hvad pengene var
brugt til. PR påpegede at det samme punkt blev diskuteret hvert år. Raceledelsen tog dette ad notam.
JE fremlagde budgettet for 2012. HS bemærkede at det var betænkeligt, at der var budgetteret med et
underskud, men havde fået en forklaring, hvorfor dette var tilfældet under gennemgangen af budgettet.
Ad. f. Revisor: Berit Lybecker var villig til genvalg og blev valgt med applaus af forsamlingen.
Revisorsuppleant: Bent Christiansen var villig til genvalg og blev valgt med applaus af forsamlingen.
2. suppleant til raceledelsen: Annika Christiansen (AC) meldte sig frivilligt, og blev valgt af forsamlingen med
applaus.
Herefter blev der holdt en pause på ca. 10 min inden behandlingen af indkomne forslag.
Ad. g) Efter aftale blev forslagene: 1,2,3 & 5 trukket af forslagsstilleren. PR fremlagde sit oplæg omkring
racen og der blev i stedet en generel debat om forslagenes indhold, med henblik på indstilling til DRK inden
forhandlingerne med DKK angående de nye stamborgsføringsregler.
Debatten mundede ud i, at racens avlsrestriktioner bliver ændret til etisk anbefalinger.
Angående forslag 4, så er det raceledelsen der har indstiftet pokalen ”Årets flat” og det er dermed
raceledelsen, der bestemmer de betingelser der skal opfyldes for at være med i konkurrencen om pokalen.
Ad. h) Eventuelt.
DR havde information omkring et cancerprojekt som Berner Sennen Klubben havde startet. CBS
informerede om at han havde henvendt sig til klubben, men fået det svar at de ønskede at komme lidt
videre i projektet med deres egen race før de ville tage flere racer ind. CBS sagde at racen ville arbejde
videremed projektet, samt undersøge hvordan racen kan komme med på projektet. Jesper Hvidt
Mortensen (JHM) påpegede i at det var udmærket at bakke op om projekter der kunne undersøge
årsagerne til cancer, men mente samtidig at det var naivt at tro der kunne findes en løsning af den vej, med
tanke på det massive støtteapperat der i dag findes på human siden af forskning i årsagerne til cancer.
AC informerede om tiltag i Holland om at opbygge en genbank, ved at alle der stambogsførte hvalpe skulle
aflevere blod til genbanken for kuldene. AC foreslog desuden at raceledelsen kontaktede DKK med henblik
på at få lov at parre andre retrieverracer ind i racen, og således styrke flatcoats genetiske variation. CBS
svarede, at han ikke mente at racen var i en sådan tilstand, at man kunne tale om genopbygning af racen,
og mente derfor heller ikke at den vej ville være relevant at gå i spørgsmålet.
CBS sagde at de forskellige links, der var blevet foreslået fra flere i forsamlingen, ville blive lagt ud på racens
hjemmeside.

Tilskud til Nordisk Mesterskab. Hans Jørgen Bilstrup (HJB) ville høre om tilskuddets størrelse ændrede sig i
fremtiden. CBS svarede at det var den siddende raceledelse der besluttede dette.
Vinder A Faurskov: HJB ønskede at få nye dommere, der ikke havde dømt racen/prøven tidligere. CBS
svarede at den ene dommer på årets prøve aldrig havde dømt prøven tidligere.
Nordisk Mesterskab: HJB efterlyste en enighed omkring prøveformerne på mesterskabet, så de var fælles
for de 4 nordiske lande. PR ønskede et fælles regelsæt. JHM havde samlet input ind fra det tidligere
mesterskab og lovede at tage dette med på raceledelsens første møde.
HJB ønskede desuden, at der blev kigget på hvilket land deltagere kom fra når man modtog tilmeldinger til
vinderklasser. Han mente ikke det var helt retfærdigt at de andre lande havde adgangsbegrænsning, og det
har vi ikke i DK.
DR bemærkede det hensigtsmæssige i at placere årsmøderne på steder man kan nå med offentlige
transportmidler. CBS svarede at Raceledelsen ville tage bemærkningerne ad notam.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre til CBS. CBS takkede dirigenten og takkede JE for
hans arbejde i raceledelsen.

Dirigent: Erling Olsen
Referent: Randi Pedersen

