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Dato 26.05.2022. 

 

Til DRKs Bestyrelse. 

 

Nu hvor valget vedrørende racens fremtid i eller uden for DRK er afgjort, er det tid til at arbejde 

videre i det spor som flertallet af medlemmerne har ønsket. Den siddende raceledelse ønsker kun 

det bedste for racens udvikling, og respekterer fuldt ud afstemningens resultat. Det er afgørende for 

racens tarv og positive udvikling, at der er grundlag for et konstruktivt samarbejde mellem 

raceledelse og Bestyrelsen i DRK. Det grundlag eksisterer ikke mellem den nuværende bestyrelse og 

den siddende raceledelse. 

Gennem de seneste måneder har Bestyrelsen ikke mødt den siddende raceledelse med andet end 

ubegrundede anklager om blandt andet klubskadelig virksomhed, vedtægtsstridige handlinger fra 

medlemmer af raceledelsens side, og illoyalitet overfor det tillidserhverv som Raceledelsens 

medlemmer bestrider. På samtlige punkter har DKKs jurist givet raceledelsen medhold i 

handlingerne der er foretaget, både af individuelle medlemmer og af en samlet raceledelse har fulgt 

vedtægter og DKKs love, og dermed ikke kan betragtes som i strid med gældende vedtægter i DRK og 

DKK. Bestyrelsen har derudover postuleret at have ret til at bestemme over brugen af racens midler 

og indholdet på racens medier. Raceledelsen har været lodret uenig i denne fortolkning af klubbens 

vedtægter, men der har ikke været respons fra Bestyrelsen på Raceledelsens invitation til dialog, 

hvor eventuelle uenigheder kunne blive løst parterne imellem. 

Denne mistillid og konstante konflikt tjener ikke racens bedste.  

På baggrund af bestyrelsens håndtering og ageren, både angående indførelse af et nyt 

markprøvereglement, samt angående afstemningen vedrørende flatcoated retrievers fremtid, 

træder den samlede raceledelse for flatcoated retriever tilbage med øjeblikkelig virkning, (torsdag d. 

26.05.2022, klokken 19.30).  

Regnskabet er lukket med revisorens godkendelse, og overdragelse kan finde sted pr omgående. 

Bestyrelsen bedes kontakte racens nu afgåede kasserer angående det praktiske omkring 

overdragelsen af racens økonomi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Randi Pedersen, Birgitte Ahlberg, Birgit Jordt Adsersen og Øivind Kaas Larsen 

 

PS. Nedenstående er en liste med udestående opgaver, som en ny raceledelse skal arbejde videre 

med. 
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Åbne sager til raceledelsen: 

- Returnering af indbetalte gebyrer til det aflyste træningstræf i august. 
- Videre arbejde med forberedelse af materiale til møde med DKK angående titlen DKCH(U). 

Dette er besluttet på et årsmøde, og er dermed en obligatorisk opgave for Raceledelsen at 
arbejde videre med. 

- Der skal findes en ny repræsentant til det fælles nordiske samarbejde omkring avl/sundhed. 
- Hundens dag i Tivoli. Der skal findes racerepræsentanter 
- NM – Finland. Udtagelseskriterierne er opdaterede på racens hjemmeside, men der skal 

vælges en kontaktperson til at tage dialogen med det øvrige Norden omkring 
arrangementet. 

- Tovholder til WT 17.9.2022. Tovholder og prøveleder er ikke fundet til dette arrangement. 
- Invitation af dommere til B-prøven i august. 
- Invitation af dommere til WT, d. 17.9.2022. Nils Jørn Olsen har takket ja til at dømme. 
- A-prøve efterår skal arrangeres 
- Repræsentanter for racen til mødet med bestyrelsen skal findes 
- Repræsentant til det fælles sundhedsudvalg skal findes. 
- Der skal findes to nye tovholdere til racedysten i hhv. Jylland og på Fyn 
- Der skal findes en ny pokalbestyrer 
- Der skal findes en ny ansvarlig for omplaceringslisten 
- Der skal findes en ny ansvarlig for modtagelse af point til konkurrencerne om raceledelsens 

pokaler 
- Der skal findes nyt terræn til racens efterårsarrangementet i august. Der skal findes ny 

prøveleder til racens B-prøve i august. 
- Der skal findes en ny administrator til racens Facebook-side. 

 


