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Henvendelse og svar. 
 

Raceledelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem, som ønsker at svarene på de stillede 

spørgsmål i henvendelsen offentliggøres på Racens hjemmeside, således at alle medlemmer kan 

læse de svar der gives. Raceledelsen har valgt at efterkomme ønsket, da svarene sikkert vil 

interessere flere medlemmer i den verserende debat. 

 
 
1) Kan Raceledelsen bekræfte, om det er korrekt, at man ønsker at trække Flatcoated Retriever ud af 
DRK? 
 
Der er taget initiativ af en gruppe medlemmer, udenom raceledelsen, til at undersøge mulighederne 
for at danne en selvstændig specialklub for Flatcoated Retriever under DKK. Dette er den 
pågældende gruppe af medlemmer fuldt ud berettiget til at gøre ifølge DRK’s vedtægter om 
udtrædelse. 
 
 
2) Er det den nuværende Raceledelse, som står bag initiativet eller hvem? 
 
Nej, det er ikke Raceledelsen, hverken den daværende eller den siddende, der står bag. Initiativet 
blev taget af en gruppe medlemmer, på et tidspunkt efter racens udskudte årsmøde i august. På 
mødet i august blev punktet omkring racens fremtid i DRK diskuteret under punktet eventuelt. Den 
daværende raceledelse ønskede en vejledende debat blandt medlemmerne, om fremtiden for racen. 
  
 
3) Hvilke fordele + ulemper forudses på sigt? 
 
Det er svært, for ikke at sige noget nær umuligt, at give et fyldestgørende svar på dette spørgsmål, 
så svaret der følger kan på ingen måde betragtes som udtømmende. Generelt kan det siges at være 
en fordel at stifte en specialklub for racen, der alene har racens udvikling som sit hovedfokus. En 
ulempe kan være at der vil opstå mange små enheder/lommer med flatcoats, så det kan blive 
sværere at finde træningsmuligheder i lokalområdet, hvis man ønsker at deltage i den træning som 
en ny klub vil organisere. Listen er naturligvis meget længere end som så, men her er givet to 
eksempler, som formodes at optage de fleste i den verserende debat. Gruppen, der står bag 
underskriftsindsamlingen, har gjort sig forskellige overvejelser, som efterfølgende er blevet lagt op i 
en Powerpoint flatcoats Facebook-gruppe.  
  
 
4)  Det virker umiddelbart som om, at medlemmer skal hverves til gruppen, altså en personlig 
invitation. Er dette korrekt forstået? I så fald altså ikke en mulighed for alle race-medlemmer? 
 
Den Facebookgruppe, der startede med begrænset adgang, blev efter gruppens eget udsagn 
oprettet for at undersøge, om der var interesse for at samle underskrifter til en at begære en 
urafstemning. Ur -afstemningen bliver i givet fald foretaget blandt alle racens stemmeberettigede 
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medlemmer, for at tage en beslutning om hvorvidt racen skal forblive i DRK, eller om racen skal 
løsrive sig fra DRK for at oprette en selvstændig specialklub under DKK.  Da der var tale om en privat 
gruppe oprettet af medlemmer af racen, så var det dem, der satte reglerne for, hvem der blev lukket 
ind og hvem der ikke gjorde. Det har raceledelsen ikke haft noget med at gøre, og det har 
raceledelsen stadig ikke. På nuværende tidspunkt er den ”hemmelige” gruppe ikke længere 
hemmelig, men åben for alle interesserede medlemmer. 
 
Note fra Raceledelsen: 
DKK’s love §7 stk 3 – vedrørende udskillelse og stemmeberettigede medlemmer: 
 
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. 
  
5) Jeg kan ikke læse mig til, at dette punkt har været behandlet på det nyligt afholdte Årsmøde – 
altså igen ikke åbent for alle? 
 
Initiativet fra medlemmerne i gruppen blev startet umiddelbart efter racens årsmøde i august. 
Raceledelsen er blevet informeret om initiativets eksistens i efteråret ’21. Processen håndteres uden 
for raceledelsen, og det er derfor de pågældende medlemmer i initiativgruppen, der styrer 
processen. 
 
På vegne af Raceledelsen for Flatcoated Retriever 
 
Randi Pedersen, Formand. 
 


