Referat fra Årsmøde 2021
Modet blev afholdt torsdag d. 12.8.2021. Sted: Multisalen, Ejby-Hallerne, Halvej 5,5592 Ejby.
a. Valg af dirigent:
Christian Brix Søndergaard blev stillet som forslag af raceledelsen
Christian Brix Søndergaard blev valgt
Dirigenten kunne konstatere at årsmødet var rettidigt og lovligt indkaldt
b. Valg af referent
Tanja Blindbæk Olsen blev stillet som forslag fra raceledelsen
Tanja Blindbæk Olsen blev valgt
c. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres at dirigenten)
Bjarke Buur Rojgaard, Mickey Kofoed Jensen og Kresten Henriksen blev foreslået og valgt (Info: 44
stemmeberettigede medlemmer varfremmodt)
d. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbede.
Dirigenten pointerede at beretningen kun vedrører 2020 på trods at at vi nu er godt halvvejs
igennem 2021.
Beretningen har været tilgængelig på hjemrnesiden forud for årsmødet og blev gennemgået af
formanden på modet.
Der blev suppleret med yderligere udstillingschamps (årsberetningen opdateres på hjemmesiden)
Der var ingen sporgsmäl/bemærkninger fra salen. Beretningen blev godkendt.
Formanden fremlagde de fremtidige planer (som også har været præsenteret på hjemmesiden forud
for årsmødet).
Per Rethmeier: Hvorfor vil man alligevel have en A-prove på Nordisk?
Randi Pedersen: Det blev muligt og vi hørte fra medlemmerne at der var interesse også er det vel en
god losning?
e. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt
budget for indeværende år.
Regnskab for 2020 og budget for 2021 har været tilgængeligt på hjemmesiden forud for årsmødet.
Formanden fremlagde kort regnskabet.
Aage Wilhelmsen: Savnede at kunne se hvor udgiften til racearrangementet er
indtægterne hvor de er specificeret.

—

ligesom for

Der blev henvist til den detaljerede månedsvise opgørelse hvoraf det kan udledes, hvordan de er
fordelt.

Regnskabet blev godkendt
Budget for indeværende år:
Budgettet blev lavet i januar. Vi har budgetteret med et underskud på godt 9.000 kr. og en kraftig
oget omsætning i forhold til 2020.
Der var ikke spørgsmål til budgettet.
f. Valg at revisor samt revisorsuppleant samt evt, medlemmer og suppleanter til raceledelsen
Valgt af revisor: Berit Lybecker foreslås af raceledelsen som vælges uden modkandidat
Valg at revisorsuppleant: Christian Brix Søndergaard stiller sit kandidatur til rådighed og vælges uden
modkandidat.
Der har været atholdt fredsvalg til raceledelsen. Randi Pedersen genopstillede og blev valgt uden
modkandidater.
Der ska) vælges et ordinært medlem at bestyrelsen til at overtage Morten Lundby Mikkelsens plads
(til start 2023), samt 2 suppleanter.
Lisbeth Grave Bjolseth og Mickey Kofoed jensen har begge ønsket at opstille til raceledelsen. På
dagen stillede endvidere Birgitte Ahlberg.
Palle Olesen overtog stemmetællertjansen fra Mickey Kofoed Jensen under dette punkt.
Stemmetal:
Der blev afgivet 44 stemmer fordel som tolger:
Lisbeth Grave Bjolseth: 7
Mickey Kotoed Jensen: 26
Birgitte Ahlberg: 11
Valg af et ordinært medlem til at overtage Morten Lundby Mikkelsens plads: Mickey Kofoed Jensen
Valg af 1. suppleant: Birgitte Ahlberg
Valg af 2 Suppleant: Lisbeth Grave Bjolseth
g. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra raceledelsen er om tjernelse at titlen DKCH(U), så kun titlerne DKCFI og DKCH
opnås med de gældende regler. Dette indstilles til DKK via DRK.

(J)

kan

Per Rethmeier spurgte til hvilken dokumentation raceledelsen ellers har samlet, som kan
understøtte racens ønske. Forslaget har været stillet før og vedtaget med stor tilslutning. Men hvis vi
skal have DKK til at ændre deres beslutning, skal der nok dokumentation til støtte for argumenterne.
Randi Pedersen redegjorde for at hvordan raceledelsen har set på udviklingen, der er sket for andre
mindre racer og for racerne i udlandet, hvor de nu er delt i to linjer.
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Dot Preil fremførte at det er fortvivlende at DKK handler hen over hovedet på racen. Vi kunne godt
have ønsket at racen var blevet spurgt. Det bør fremføres overfor DKK.
Dirigenten nævnte at samarbejdsaftalen foreskriver, at hvis forslaget vedtages skal det frem til DRK’s
bestyrelse som kan forhandle med DKK. Racerne kan ikke forhandle direkte med DKK selv.
Stemmer for: 42
Stemmer imod: 2
Forslaget blev vedtaget
i. Uddeling at Raceledelsens pokaler til “Årets Hunde”.
Årets flatcoat: DKCH(*J) DKJUCH DEJCH DEVDHJCH Engsboda Hope For Coke And A Smile (Janni
Morsing og Johnny Eckhaus)
Årets flatcoat på markprøve: DKCH(+J) DKJUCH DEJCH DEVDHJCH Engsboda Hope For Coke And A
Smile (Janni Morsing og Johnny Eckhaus)
Årets flatcoat på udstilling: WJW12 INTCH DKCH(+J) DKKV13 KBH V17 DKVECH KBH VV19 KLBJUBVV19
RGCVW19 20 Hegnets Art By Pablo Picasso (Janni Morsing, Johnny Lckhaus, Helle Hegnet og Anders
Hegnet)
Evt.
Dirigenten spurgte om der var andre emner til eventuelt
Aage Wilhelmsen: hvad racens likvide beholdning er
Formanden: der står 50.000 kr. kontoen
Per Rethmeier: har bemærket at raceledelsen selv har taget administrationen af tilmelding til
racedysten. Hvad der årsagen. Hvorfor delegerer Idet ikke ud? Har I ikke rigeligt med opgaver?
Marianne Buur Rojgaard: Det er for at undgå at dem der deltaget selv skal sætte hold.
Jægerforbundet har ønsket en samlet tilmelding fra Racen. Også et forsog på at prove at få nye ind.
Der var ønske om at kriterierne for at tilmelde sig og hvordan der sættes hold bor beskrives og så kan
opgaven uddelegeres.
Aage Wilhelmsen: Opfordrede til at Raceledelsen generelt bliver bedre til at uddelegere opgaver og
få medlemmerne i spil så der ikke er nogen der kører sur i arbejdet.
Raceledelsen tager opfordringen til uddelegering til efterretning
Tanja Blindbæk Olsen (webmaster): Opfordrede til at bruge hjemmesiden. Hvis der er nogen som fx
har champs som ikke er på siden så send ind så vi kan vise hvor fantastisk vores race er.
—

Palle Olesen: opfordring til at bruge FB side mere til information.
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.2 Raceledelsen ønsker en vejledende diskussion af spørgsmålet om der skal oprettes et
su ndhedsudva Ig.
Randi Pedersen gennemgik baggrunden for at det var ønsket at oprette et sundhedsudvalg, som kan
holde øje med racens sundhed fx lave et register for RU (en nyresygdom som er dødelig og som ikke
kan fanges med gentest). Der er et mørketal sà det kan være en lidt svær opgave.
—

Anders Hegnet: DRK er i overvejelser om at oprette et DRK sundhedsudvalg, som omfatter alle
racerne. I vil snart modtage et kommissorie om det.
Der var synspunkter for og i mod at oprette et udvalg i forhold til de signaler det kan sende. Kan tal
og statistik give et forkert billede fordi vi sætter fokus på det eller er det en fordel i forhold til at
kunne tage et oplyst valg ved avl.
Dirigenten opsummerede at vi afventer kommissorie fra DRK inden racen tager stilling til om vi selv
skal oprette et sundhedsudvalg.
.1 Raceledelsen ønsker en vejledende diskussion om medlemmernes holdning til den foreslåede
ændring af DRKs markprøveregiement og input til videre dialog med DRKs bestyrelse om samme.
Per Rethmeier opfordrede til at Johnny Eckhaus (som sidder i arbejdsgruppen AG) fortalte lidt mere
om deres tanker om det nye, så der ikke diskuteres ud fra det folk kun har hørt.
Johnny Eckhaus henviste til at al materiale nu lægger på nettet. Der har været oprettet en
brugergruppe (med 24 deltagere). Der er kommer rigtig mange input som vi nu bearbejder. Det er
bestyrelsen der beslutter om det skal sættes i værk.
Anders Hegnet (i egenskab af DRK-bestyrelsesmedlem) supplerede: Vi beskrev et kommissorie med
udgangspunkt i ønsket om at nedbringe anvendelsen af vildt ligesom at vi ønsker et nyt eventuelt nyt
revideret system skal være for bredden. Bestyrelsen venter fortsat på et færdigt oplæg fra
Arbejdsgruppen, som arbejder på højtryk for at behandle alle de input der er kommet. Vi kommer til
at holde medlemsmøder i regionerne. Vi har rykket implementeringen til 2023
Der var en lang, livlig og konstruktiv diskussion om holdninger til det det forslag, som har været
præsenteret og en række spørgsmål som udviste usikkerhed og bekymring om til det fremtidige
markprøvesystem, dets egnethed til at tilgodese retrieverracerne bredt og også spørgsmål og undren
til processen.
Der blev blandt andet udtrykt bekymringer og undren som:
Svært fra starten at forestille sig en så gennemgribende ændring
Svært at se en sammenkobling mellem MT og dansk jagt og de prøver der er i vores
nabolande
Virker til at sværhedsgraden er strammet kan blive svært at motivere nye til at komme ind
i det system.
Svært ved at se hvordan det kan hænge sammen økonomisk.
-

-

-

—

-

Derudover blev der givet udtryk for:
-

At det var fint at oprette en MT linie, men der var et stærkt ønske om at bevare en B
prøvestruktur.
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-

-

-

Mangelfuld information gennem processen svært ved at se at racernes og regionernes
input er blevet hørt. Nok er der inviteret til at bidrage (brugergruppen), men nok mange der
ikke har set sig kvalificeret til at gå ind i arbejdet. Der kunne være gjort mere for at få
bredden repræsenteret.
Fint at implementering er udskudt. Vigtigt at gøre det grundigt og sikre at både dommere og
trænerne kan blive ordentligt klædt på til det nye system.
Opfordring til at det nye system sættes til afstemning blandt medlemmer og ikke blot
vedtages i bestyrelsen
—

Johnny Eckhaus (som deltager fra AG)
WT er ikke forsvundet. Og ja C-prøverne er der ikke fordi vi ikke har funder de rigtige navne
endnu.
Synes ikke ændringer er så store har set på hvordan kommer den fremtidige jagt i DK til at
se ud.
Vi svært ved at forstå hvorfor engelsk er så skræmmende det er blevet indført på
udstillinger?
Der vil fortsat være uofficielle prøver.
Brugsprøven foreslår vi erstattet med en lydighedstest.
-

-

-

-

—

-

-

Dirigenten lukkede punktet, da der ikke synes at komme nye input og at det korte i ring.
Johnny Eckhaus ønskede fort til referat) at han ikke har fået lov til at svare på de stillede spørgsmål
Udmeldelse af DRK
Aage Wilhelmsen: Onskede en diskussion om Flatcoat skal overveje udmeldelse af DRK. Han
fremførte at racen er gået tilbage i medlemstal. Har svært at se hvordan vi skal blomstre op når vi
fortsat er under DRK, særligt med det forslag vi pt har set til nyt reglement. Der er nok nogen der kan
se en udfordring i det nye men mener ikke at det tjener racen med det nye system.
Der var flere som udtrykte enighed, mens andre mente at det var vigtigt at se tiden an og vente til
det reviderede forslag forelå endeligt. Enkelte udtrykte at det ikke vil være ønskeligt at melde sig ud
af DRK, da det vil blive svært at stå alene og det ikke vil gavne fælleskabet.
Flere mente at der må kunne gøres noget mere for racen og fællesskabet uden at vi behøver at
melde os udaf DRK. Alle de garvede har et ansvar for at få de nye med i fællesskabet og vi skal tage
os godt af dem. En mente at der skulle andre aktiviteter til for at få unge gjort interesseret.
Inden der træffes en beslutning om udmeldelse skal der laves et meget grundigt oplæg som beskriver
muligheder og begrænsninger samt økonomi.
Dirigenten lukkede punktet og takkede for det fine fremmøde.
Referent Tanja Blindbæk Olsen

Dirigent: Christian Brix Søndergaard
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