Årsmøde for Flatcoat – 26.01.2013
Tid og sted: Fjeldsted Skov Kro, Fyn, kl.13.30
Deltagere fra Raceledelsen: Christian Brix Søndergaard (CBS), Kresten Henriksen
(KH), Annette Jakobsen (AJ), Jesper Hvidt Mortensen (JHM), Randi Pedersen (RP).

Dagsorden:
A. valg af dirigent
B. valg af referent
C. valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
D. ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
E. ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge samt budget for indeværende år.
F. Valg af revisor samt revisorsuppleant samt medlem og suppleanter til raceledelsen
G. Raceledelsen ønsker en generel debat om evt. stiftelse af egen specialklub under DKK. (begrundelse: alt
for mange begrænsninger for racens udfoldelse, træninger, WT, prøver mm.)
H. Behandling af indkomne forslag:
Forslag 1. angående point til Årets Flatcoat:
At være med i kampen om at blive årets hund er på nuværende tidspunkt ikke muligt for mange flattere.
Reglerne tilgodeser ikke hele skalaen af aktive hunde og derfor ønsker vi denne ændring. Ændringen vil
belønne flere flattere på flere niveauer og skærpe konkurrencen om at blive årets flatcoat, hvilket vi mener
er en af de største "titler" man kan opnå. Som reglerne er nu vil der kun være et fåtal af hunde som
overhovedet kan komme i betragtning til at blive årets hund, hvilket ikke giver det optimale billede af vores
flattere i Danmark. Forslaget er indsendt af: Helle Nielsen, Anette Nielsen, Susanne Kofoed Nielsen, Tommy
Eckhaus, Janni Morsing, Johnny Eckhaus.
Årets Flatcoat:
For at deltage i konkurrencen om titlen 'Årets Flatcoat', skal man have opnået point både på markprøve og
udstilling. Point opnået på et antal markprøver tælles først med, når man har opnået point på tilsvarende
antal udstillinger og omvendt. Dog maksimum 4 sæt. Ved pointlighed vinder den hund som har opnået flest
point på Markprøve. Er der stadigt pointlighed, vinder yngste hund. Konkurrencen er åben for hunde som
er registreret i DKK. Kun resultater opnået på officielle markprøver og udstillinger i Danmark tæller med.

Point opnået på Markprøver:
1. præmie i begynderklasse (ej A-prøver) 50 point
3. præmie i åben klasse 70 point
2. præmie i åben klasse 80 point
1. præmie i åben klasse 100 point
Deltagelse i Vinderklassen 100 point
1. vinder Vinderklasse 275 point
2. vinder Vinderklasse 250 point
3. vinder Vinderklasse 225 point
4. vinder Vinderklasse 200 point
Certifikat eller CK 200 point
UDM 150 point

Point opnået på udstilling:
Excellent, uanset klasse 50 point
CK, uanset klasse 100 point
Tillægspoint:
BIK1 275 point
BIK2 250 point
BIK3 225 point
BIK4 200 point

Kommentarer fra raceledelsen:
Vi tager gerne en debat omkring pointgivningen til bemeldte pokal, men beder medlemmerne være
opmærksomme på, at det er raceledelsen, der har indstiftet pokalen, og det derfor er den til en hver tid
siddende raceledelse, der bestemmer proportionerne for pokalen.

I. evt.
Ad A) K. K. Jensen blev indstillet som dirigent af raceledelsen (RCL) og blev valgt med applaus. KK startede
med at konstatere, at årsmødet var lovligt indkaldt. Der var 29 stemmeberettigede medlemmer til stede.
KK pointerede, at hvis stemmeberettigede medlemmer ønsker at forlade årsmødet inden mødet var
afsluttet, skulle den udleverede stemmeseddel afleveres til dirigenten - inden man forlod mødesalen.
b. Randi Pedersen blev indstillet af RCL. RP valgt som referent med applaus.
c. Mickey Kofoed Jensen (MKJ), Dot Preil (DP) blev indstillet som stemmetællere. Begge blev valgt med
applaus.
d. CBS fremlagde årsberetningen på vegne af raceledelsen. RP fremlagde særskilt årsberetning for
opdrætterudvalget. KK pointerede, at forsamlingen ville få mulighed for at kommentere på delemnerne i
beretningen, samt den særskilte beretning fra OU.
Kommentarer til årsberetningen:
Øivind Kaas-Larsen (ØKL) ønskede at få defineret forskellen på træningstræf og særskilt træning. CBS
forklarede, at træningstræf foregik på en til to dage, mens særskilt træning bliver afviklet som eks. ugentlig
træning.
Beretning blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
Fremtidig virksomhed.
Kommentarer til fremtidig virksomhed:
Annika Christiansen (AC) bemærkede, at Region Sydsjælland havde følt sig forbigået af flatcoat, og regionen
ønskede at blive spurgt, når racen afholdt arrangementer i regionen. KH svarede, at regionen ikke var
blevet spurgt, fordi racen ikke havde afholdt arrangementer i Region Sydsjælland.
DP udtrykte ønske om at hjemmesiden blev opdateret med information hurtigt, for at undgå uvished hos
medlemmerne. CBS tilkendegav, at RCL tog dette ad notam.
ØKL bemærkede, at den åbne A-prøve, der traditionelt har været afholdt ved Præstø, ikke kunne blive
afviklet på terrænet i fremtiden. Han opfordrede forsamlingen til at finde nyt terræn til racens åben Aprøve i år.
Diskussion omkring dommervalg til racens prøver. AC efterlyste andre dommere end dem, der plejer at
dømme på arrangementer. Mente at CBS og KH dømte ofte. KH svarede, at det var meget svært at finde
dommere, og når der ikke var andre, trådte KH og CBS til. AC opfordrede til, at man inviterede dommere
tidligere. KH svarede, at selvom dommerne blev inviteret tidligere, var det ikke mange, der kunne give et
bekræftende svar. Per Rethmeier (PR) mente, at man kunne give dommerne en deadline for at svare. KH
svarede, at det svar man modtog, var henholdende. CBS svarede, at dommerne ikke gav hurtigere svar,
selvom de fik en deadline.

e. JHM fremlagde regnskab til godkendelse og decharge. Angående den store udgift til NM forklarede JHM
Raceledelsens dispositioner. Der var ingen kommentarer fra forsamlingen.
Kristian Petersen (KP) mente ikke, at terrænværterne ved årets sommertræf var blevet honoreret
tilstrækkeligt. RCL tog dette ad notam.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
Budget for 2013
JHM fremlagde budgettet. AC forslog, at man sparede op til NM, da det er et arrangement, der vender
tilbage. PR spurgte, hvor udgiften til NM i Finland i 2013 var at finde. JHM svarede, at udgiften var
indregnet i posten ”Diverse gebyrer” i budgettet.
f. Berit Lybecker og Bent Christiansen var begge villige til genvalg. Berit Lybecker blev valgt til revisor og
Bent Christiansen blev valgt til revisorsuppleant med applaus.
Da ingen kandidater meldte sig til valg til raceledelsen og/eller suppleanter, opfordrede KK de fremmødte
til at melde sig, hvorefter han annoncerede en kaffepause, så der kunne blive summet i forsamlingen.
Efter kaffepausen blev mødet genoptaget, og KK spurgte ud i forsamlingen, om der var nogen, der var
villige til at stille op til ledelsen. AC sagde, at hun ville stille op til ledelsen - med MKJ og Alex Faarkrog (AF)
som suppleanter, men med det krav, at suppleanterne skulle være med på møderne. KK afviste dette krav
som vedtægtsstridigt, og AC, MKJ og AF trak kandidaturet tilbage. Susanne Tillge valgte at stille op til
raceledelsen, Bjarke Morten stillede op som 1. suppleant og begge blev valgt med applaus. Efter dette blev
Dot Preil valgt som 2. suppleant med applaus.
Birthe Korsgaard (BK) og DP opfordrede RCL til at medtage suppleanter til raceledelsesmøder. KK
pointerede, at det var en afgørelse, der alene lå hos RCL, og at økonomiske hensyn kunne få betydning for
en sådan afgørelse.
g. KK pointerede, at der ikke ville blive lavet en vejledende afstemning. CBS pointerede, at RCL ønskede en
debat om punktet, ikke en afstemning om at udtræde af DRK. Herefter fremlagde CBS raceledelsens
diskussionsoplæg.
Kommentarer til oplæg:
AC spurgte ind til, hvad grundlaget for diskussionsoplægget var. CBS svarede, at han så at DRK’s bestyrelse i
højere grad øvede indflydelse på racens interesser end tidligere, og at han fandt denne udvikling uheldig og
ikke nødvendigvis positiv for racens muligheder.
JHM svarede, at han så at der var et stort frafald i medlemstal og deltagere og mente derfor, det var tid at
”ryste posen” og se på nuværende organisation af DRK. JHMs holdning var, at racens ikke ville vinde ved at
stå alene. PR mente ikke, at diskussionen var ny og udtrykte forundring over, at den blev taget op igen, når
den var blevet diskuteret tidligere. CBS svarede, at DRK havde en anden sammensætning af bestyrelsen i
1996 og en anden organisation. PR ønskede ikke at være en del af en udskillelse. Han mente, at oplægget i
debatten var stillet forkert op og forudså, at det ville medføre problemer, hvis racen skilte sig ud af DRK.

Han påpegede, at DRK som klub har en langt større gennemslagskraft end en eventuel Specialklub for
flatcoat ville have. PR mente, at RCL ikke havde stillet op og forsøgt at påvirke DRK’s bestyrelse, men at de
derimod ikke havde taget kampen op med DRK’s bestyrelse. JHM svarede, at RCL ikke kunne stille et
debatforslag angående DRK’s struktur på racens årsmøde, for det har racens medlemmer ikke indflydelse
på. BK mente ikke, der blev taget godt imod nye flatcoat-ejere i DRK. Opfordrede til større sammenhold
omkring racen. Hun mente, det var en stor fornøjelse at deltage i arrangementer for flatcoat og møde
ligesindede. DP var blevet godt modtaget i DRK og også på flat-træninger og arrangementer, hvilket var
grunden til, hun sad til årsmøde i dag. Hun ville nødig undvære samarbejdet i sin region med andre racer.
AC ville meget nødigt have en specialklub, der ikke er medlem af DRK. Hun kunne ikke se problemet med at
ugetræning var forbeholdt DRK. Hun beskrev oplevelsen i Region Syd for flatejere som meget positiv. Hun
stillede spørgsmål ved, om det vil være en fordel for flatcoat at være alene. Hun påpegede, at racen ikke
kunne fylde egne A-prøver og mente, det ville være svært for flatcoat at få de mere passive medlemmer
med over i den specialklub. AJ: gengav for forsamlingen, hvad der var foregået på møde med RKU.
Repræsentanter i RKU havde her direkte dikteret, at racen skulle flytte et arrangement, der ellers var
planlagt i en traditionelt vedtaget raceweekend. Svarede til PR, at når man havde gjort forsøget med at få
fremført racens synspunkter - blot for at få dem fejet af bordet uden diskussion - så måtte man tage op til
overvejelse, om racen vandt noget ved at fortsætte i samarbejdet med DRK, eller om det var bedst for
racen at gå egne veje -med alt hvad det indebar. Hun udtrykte også utilfredshed med, at debattens
deltagere indtil nu havde diskuteret emnet, som om det var et forslag om en ny specialklub. Det var ikke
RCLs hensigt med oplægget, som det tidligere var blevet pointeret. Det var et ønske om at diskutere
hvordan en meget kedelig udvikling kunne vendes.
JHM: Enig m AC. Mente man kunne vælge 2 veje. 1. konstatere, at sådan er det. 2. at forsøge at ændre en
given udvikling. I et forsøg på at vende skuden må der nytænkning til. Han opfordrede forsamlingen til at
komme med forslag til en sådan ændring. AC mente, at racens problemer var en smule selvforskyldte.
Påpegede at genpuljen i racen var lille. Hun mente, at racens i forvejen lille genbase blev delt i 2 puljer, hvor
der blev kigget på noget forskelligt - alt efter hvad man ville bruge hunden til. Foreslog at Golden og Flat
skulle lægge pres på bestyrelsen for at få mere frihed.
Johnny Eckhaus (JE) var uenig med PR i, at raceledelsen ikke tog kampen op. Han mente desuden, at
Retrieveren var blevet et labrador-blad, og at det var meget svært at få billeder af en flat med i bladet på
meritsiderne. Han støttede ideen om ugentlige træninger arrangeret af racen. Han bemærkede, at han selv
havde erfaringer med at bestyrelsen havde forsøgt at påvirke racen til, at regler for udstillingschampions
skulle ensrettes. CBS bemærkede, at RCL har oplevet at racens egne arrangementer trak mange deltagere,
som ellers ikke deltog i DRK. Jørgen Schnipper (JS) kunne ikke forstå, hvorfor flatcoat ikke kunne få lov at
lave ugentlige træninger. Det måtte alt andet lige være bedre, end at hundene blev trænet uden for DRK’s
regi.
KP bemærkede, at alle stående hunde var medlem af DKK, hvor bladet ”Hunden” jo hører med. Et
samarbejde mellem en eventuel specialklub for flatcoat og de stående hunde var en mulighed for uhindret
at kunne arrangere ugentlige træninger.
AC bemærked, at det havde stor betydning for medlemmernes oplevelser på DRK træninger, hvem der var
trænere. Hun spurgte ind til, om man kunne arrangere træningstræf hver 14. dag. KH svarede, at racen ville

få problemer med regionerne, for de ville tabe penge på det. DP: Kunne godt se problemet i regionerne
med, at pengene ville blive betalt til racen og ikke til regionerne.
KH: Kan egentlig ikke se, at det er penge ud af regionernes lomme
ØKL: DRK bør sætte pris på, at der sker en masse aktiviteter også i raceregi. Det kan kun komme klubben til
gode, at der arrangeres træninger. Disse hunde vil senere lægge penge i regionerne, eks på c-og/eller bprøver.
PR mente, det ikke kun var flatcoat-ejere, der blev betragtet som problemhunde på træninger. Han så ikke
selv problemet med at blive dårligt modtaget. KK påpegede, at oplevelsen af, hvordan man blev modtaget
var personlig og ikke var noget, man blev enige om.
AC bemærkede, at DRK ikke kunne bestemme, om opdrættere måtte lave træning for hvalpe af eget
opdræt. Ang. Privat træning var det ikke et problem i region syd. Det var OK, for det var regionens ambition
at lave tilbud, der var lige så gode og om muligt bedre.
MKJ mente, at udviklingen af racen gik gennem træningstræf. Han opfordrede RCL til at lave flere
træningstræf og pointerede, at det var her, man kunne løfte racens niveau.
Louise fra DRK’s bestyrelse oplyste forsamlingen om, at DRK’s bestyrelse havde ønsket at koordinere racers
og regioners aktiviteter og ikke nødvendigvis lægge begrænsninger på racernes aktiviteter. Hun påpegede,
at tingene var til forhandling. For 2 år siden havde DRK afholdt en strategi-dag, og der var flere punkter fra
det arrangement, som stadig skulle tages op til diskussion. Klubbens organisering var et af punkterne. HansJørgen Lundgård fra DRK’s bestyrelse så gerne, at nogle af de argumenter, han havde hørt fra
forsamlingen,blev fremlagt på DRKs generalforsamling. Han tog gerne en diskussion omkring træninger,
men pointerede samtidigt, at som det var nu, går pengene til regionerne.
Kurt Petersen (KP) opfordrede RCL til at samarbejde med DRK omkring racespecifik træning og kom
samtidigt med en opfordring til, at bestyrelsen ikke forsøger at overstyre racerne, men giver dem mere
frihed til aktiviteter. AC bemærkede, at man kunne øge frekvensen af flattræf fremfor flattræningshold.
Hun pfordrede til, at DRK’s bestyrelse tænkte i udvikling - fremfor begrænsninger.
JE mente, det var ærgerligt, at man skulle være kreative for at kunne afholde træning for flatcoat. Han
mente ikke, det kunne være rigtigt, men at racerne skulle have lov til at arrangere træninger af alle slags.
Anders Hegnet (AH) mente, det var godt, at diskussionen var taget op. Mente, at meget kunne løses af
dialogens vej og opfordrede til, at RCL tog de fremkomne argumenter med i en dialog med bestyrelsen for
at prøve at få opfyldt racens ønsker. CBS afrundede diskussionen. Han havde hørt forsamlingen komme
med en opfordring til at tænke sig om i forhold til dannelsen af egen specialklub, men samtidig et ønske om
at få lagt pres på - for at få mere frihed i forhold til aktiviteter. Han havde desuden hørt, at medlemmerne
ønsker flere aktiviteter for flatcoats.
DP opfordrede til et øget samarbejde med andre racer, der også ønskede større frihed og kom derefter
med en opfordring til de fremmødte om at gå ind i de forskellige regioner og påvirke udviklingen positivt ad
den vej. KH opfordrede til, at bestyrelsen også hørte racerne i forbindelse med udarbejdelsen af det nye
markprøvereglement.

Herefter opstod en diskussion om valg til bestyrelse og udvalg under DRK.
KK: DRK’s udvalg er nedsat på klubbens vegne. Udvalget arbejder på præmisser udstukket af den siddende
bestyrelse og mente ikke, at en motivation om at arbejde mere for egen race ville kunne godtages i dette
arbejde. AC mente, at indtrykket hos det menige medlem var, at udvalg under DRK bestod af håndplukkede
medlemmer, der arbejdede, som toppen i DRK ønskede det. Flere deltagere samtykkede til dette
synspunkt.
KK: Opfordrer til ,at racer, regioner og bestyrelse mødes og får diskuteret de forskellige frustrationer. Hans
Jørgen Lundgård fra DRKs bestyrelse svarede, at Regioner og racer har været indbudt til møde. Regionerne
var rasende på racerne. AC: Opfordrede kraftigt til at bestyrelsen åbnede for et større forum.
h. Forslaget blev trukket.
k.
- Diskussion vedrørende udtagelse til Holdet til NM. PR fremlagde synspunkter om ændringer af den
gældende udvælgelsesproces. AC påpegede, at hvis vi kunne finde 4, der ønskede at deltage i Finland i år,
skulle vi være heldige, takke ja og ikke gøre det sværere end det at være med.
- Flatcoats Åben A – PR mente, at racens åbne A-prøver skulle være åbne for danske hunde primært og
eventuelt fyldes op med udenlandske hunde. AC: bakkede forslaget op og kom med en opfordring til RCL
om at tage hensyn til danske hunde. Hun påpegede forskellene mellem kvalifikationssystemer i Sverige og
DK. AC mente, at det var en stor gestus fra DRK at tage udenlandske hunde med i lodtrækningen til
prøverne. Hun mente, at RCL burde tage hensyn til danske medlemmer. CBS svarede, at det også var et
spørgsmål om at gøre forskel på medlemmer, og at man i spørgsmålet havde fulgt samme retningslinjer
som DRK. HJL: bemærkede at den nuværende procedure skulle tages op til i bestyrelsen igen. KK lukkede
punktet med denne besked.
- Hjemmesiden.
AC spurgte til hvalpelistens udformning - nu hvor avlsanbefalingerne var ændret. JHM svarede, at
hvalpelisterne ville blive mere samlede. CBS svarede, at den endelige udformning havde RCL ikke taget
stilling til endnu.
AC mente, at der burde være forskel på de hvalpekuld, der opfylder racens avlsanbefalinger og dem, der
ikke gjorde det. MKJ støttede AC’s forslag. Mente det ville fremme opdrætternes tanker omkring avl. ØKL
opfordrede til, at der blev lavet en hvalpeliste, hvor de forskellige anbefalinger og krav blev forklaret
tydeligt for brugerne.
-

Dato for Årsmødet

PR havde spørgsmål til datoen for afholdelse af årsmødet. Påpegede at datoen for årsmødet lå i
jagtsæsonen. Opfordrede kraftigt til at datoen blev flyttet til næste år. RCL tog dette ad notam.
KK afsluttede mødet. Takkede for god ro og orden og for at være blevet indbudt som dirigent.
CBS takkede forsamlingen for det fine fremmøde og den gode debat.

Efter mødet konstituerede den nye raceledelse sig:
Formand: Christian Brix Søndergaard
Næstformand: Kresten Henriksen
Kasserer: Annette Jakobsen
Sekretær: Susanne Tillge
Medlem: Jesper Hvidt Mortensen

Referent: Randi Pedersen
Dirigent: K. K. Jensen.

