Årsmøde
Der indkaldes til årsmøde lørdag den 6. februar 2016, kl. 13.30 på Fjelsted Skov Kro,
Store Landevej 92, 5592 Ejby.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer
for fremtidigt arbejde
Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge
(ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år
Valg af
- revisor samt revisorsuppleant
- suppleant(er) til raceledelsen
Behandling af indkomne forslag
a. Forslag 1 – nedsættelse af arbejdsgruppe for fremme af racen
b. Forslag 2 – ændring af krav til at opnå certifikat på udstilling
Eventuelt

Valg til raceledelsen



Kresten Henriksen – genvalgt ved fredsvalg
Susanne Tillge – genvalgt ved fredsvalg

FORSLAG 1 – nedsættelse af arbejdsgruppe for fremme af racen
Som glad og stolt ejer af 2 dejlige tæver synes jeg at det er bekymrende at følge
udviklingen i antallet af nye registreringer i racen og deraf følgende faldende
medlemstal (der vedlægges bilag antal flatcoated2 og flatcoated1).
Det er min vurdering, at såfremt der ikke sker en udvikling i aktiviteter, som kan
være med til at øge interessen for racen og tiltrække og fastholde flatejere, vil der i
løbet af få år ikke være grundlag for en specialklub for racen flatcoated retriever.
Vi er enige om at klubbens formål er (citat fra vedtægterne):
a) "at fremme avl og anvendelse af retrievere,der er i besiddelse af de jagt-, eksteriør
og temperamentsmæssige kvaliteter, der er kendetegnende for den enkelte
retrieverrace.
b) "at udbrede kendskabet til retrievere og deres egenskaber - såvel til klubbens
medlemmer som til offentligheden.
c) at varetage retrievernes/ejernes interesser i såvel hundeverdenen som i
samfundet.".
Som opdrætter er det min vurdering, at der er forskellige interesser i forhold til racens
anvendelse. Nogle medlemmer ønsker at fremme og udvikle racen ud fra et
jagtperspektiv, mens andre har hovedfokus på avlsarbejde og udstilling.
Jeg vil stærkt opfordre jagt og udstillingsfolkene til at blive enige om en fælles
forståelse for hinandens interesser og at alle i fællesskab arbejder for at fremme
racen flatcoated retriever, så der også i fremtiden er grundlag for at opretholde en
specialklub.
Mit forslag er derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra
de forskellige interessegrupper (herunder gerne agility, blood tracking og
redningshunde).
Arbejdsgruppen udarbejder selv kommissorium for arbejdsgruppen, som efterfølgende
godkendes af raceledelsen.
Forslagsstiller: Anni Mastrup
Raceledelsens kommentarer til forslag 1
Raceledelse er glad for, at medlemmerne har interesse for racens udvikling samt
raceledelsens arbejde.
Vi vil gerne have debatten på årsmødet, men vil gøre opmærksom på, at raceledelsen
ifølge vedtægterne har retten til at nedsætte udvalg og dermed vil en afstemning kun
være vejledende.

Forslag 2 - ændring af krav til at opnå certifikat på udstilling
Ingen prøvekrav for at modtage certifikat på udstilling.
Motivation:
I dag kræves der 1. pr i beg. Klasse markprøve B eller en bestået kvalifikationsprøve.
Udstilling er en skønhedskonkurrence, hvor den hund der lever bedst op til racens
standard bør modtage certifikatet uanset tidligere opnåede brugs resultater.
Tre certifikater på udstilling udløser titlen DK(u)CH.
Motivation:
Udstilling er en skønhedskonkurrence og titlen DK(u)CH er udelukkende et udtryk for
hundens eksteriørkvaliteter.
Det overordnede argument for ovenstående forslag er primært at vende den faldende
deltagelse i racens aktiviteter.
Flere og flere eventuelle hvalpekøbere fravælger Flatcoated som race ved faldende
registrerings- og medlemstal som følge. Der bør derfor gøres noget aktivt for at vende
denne negative tendens.
Vi mener at ovenstående ændringer vil gøre det mere attraktivt at anskaffe og eje en
Flatcoated Retriever. Flere registrerede hunde er den eneste vej til øget aktivitet i
vores race.
Forslagsstiller:
Dorte Jensen
Charlotte Bagger Askham Prehn
Annie Mastrup

Raceledelsens kommentarer til forslag 2
Raceledelsen anbefaler, at racen fastholder de arbejdsmæssige betingelser for
opnåelse af certifikater samt CH-titler.

