Uddybning af årsberetningen og svar på enkelte spørgsmål fra
racens medlemmer
Efter henvendelse fra nogle af racens medlemmer vil jeg/vi gerne uddybe vores store
bekymring ang. det forslag som Raceledelsen for Labrador har stillet til deres egen races
årsmøde.
Forslagene kan læses på dette link
http://www.labrador-retriever.dk/calendar.asp?calid=27945&#cal27945 , specielt det
sidste forslag ang. A-prøver vækker vores bekymring.
Hvis forslagene bliver vedtaget, vil det blokere for forhandlinger mellem racerne både
ang. anvendelse af vildt samt at vores egne A-prøver, skal blive til DRK prøver åben for
alle racer.
Hvis vi ikke makker ret, vil labradors raceledelse, som skrevet står sende det som forslag
til DRK´s generalforsamling 2017. Demokrati er en god ting, specielt når man nærmest
på forhånd har flertallet.
Jeg er desuden blev bedt om at besvare følgende spørgsmål :
I forbindelse med at flat evt. skulle gå enegang.
a. Kan man stadig også være medlem af DRK og dermed deltage i deres
prøver ?
Svar: Hvis man er medlem af DRK, kan man deltage på DRK´s prøver, idet
samtlige retriever racer kan deltage ifølge markprøvereglementet (Tollerne har
kunnet deltage også inden de stod nævnt i reglementet). Man bliver medlem af
DRK uden racetilhørsforhold.
b. I forbindelse med championater, vil placeringer opnået i DRK tælle med ?
Svar: Det bestemmer den nye specialklub, men jeg kan ikke forestille mig andet,
end at de bliver godkendt, idet man må forvente, at den nye specialklub vil følge
DRK´s markprøvereglement, idet man så kan anvende DRK´s dommere, hvis de
ønsker at dømme hos os.
c. Kan vi klare os økonomisk?
Svar: Økonomisk starter en ny specialklub ud med ca. 460/5000 del
(flatmedlemmer/DRK medlemmer) af DRK´s kapital (Hovedklub, racer og
regionernes formue), der pt. er ca. 400.000 kr. som start kapital for den nye
specialklub.
Jeg håber personligt, at mange vil møde op på racens årsmøde på lørdag.

Regler for udmeldelse af DRK følger nedenfor:
Oprettelse af specialklub ved udskillelse:
Stk. 1. Når en specialklub/fællesklub repræsenterer flere racer, kan udskillelse af en eller
flere af disse racer til stiftelse af en ny specialklub finde sted. Udskillelse og stiftelse af ny
specialklub skal godkendes af DKK.
Stk. 2. For at opnå anerkendelse som ny specialklub fra førstkommende 1. januar, skal
den nye klub senest den 1. oktober have mindst 40 medlemmer, der hos DKK pr. 1.
januar i indeværende år er registreret som ejere af en eller flere hunde af denne nye
klubs racer. Mindst 20 af disse medlemmer skal tillige være medlem af DKK. Udskillelsen
skal være meddelt den oprindelige specialklub/fællesklub og DKK senest den 1. oktober.
Stk. 3. Udskillelse finder sted efter afstemning blandt de medlemmer, der i
specialklubben/fællesklubben den 1. januar det pågældende år var registreret som ejere
af den eller de aktuelle racer. Afstemningen afgøres ved almindeligt flertal blandt de
indkomne stemmer. Er der flertal for udskillelse, har specialklubben/fællesklubben pligt
til at lade udskillelsen finde sted.
Stk. 4. Specialklubben/fællesklubben har pligt til at afholde afstemning om udskillelse,
når mindst 25 % af de i stk. 3 nævnte ejere, dog minimum 20 personer, fremsætter
anmodning herom. Klubben har pligt til at afholde afstemningen inden 8 uger efter
modtagelse af en sådan anmodning.
Stk. 5. Specialklubben/fællesklubben har kun pligt til at afholde én afstemning om året
for den eller de samme racer.

PT. kræver det 110 medlemmer med racetilhørsforhold til Flat pr. 1.1. 2017.
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