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Raceledelsen modtog en henvendelse med følgende ordlyd. Raceledelsens svar på henvendelsen 

følger nedenfor: 

16.03.2022  

Til Raceledelsen For Flat Coated Retrivere  

Der har de sidste 2 uger været meget skriveri på de sociale medier omkring en evt. ny selvstændig 

Flatcoat Klub, med deraf udtrædelse af DRK. Dette har selvfølgelig afstedfødt en del spørgsmål og en 

del diskussioner, som desværre har gjort at vores race er blevet endnu mere splittet.  

Vi undertegnede, vil derfor gerne opfordre Raceledelsen til hurtigst muligt at indkalde til et Fælles 

Flat møde for DRK medlemmer med ractilhørsforhold: Flat Coated Retriever, så vi kan få en sober og 

faglig dialog omkring fremtiden for vores elskede race. 

Henvendelsen er underskrevet af 54 personer. Navnene er raceledelsen bekendt. 

 

Henvendelsen blev besvaret af Raceledelsen: 

Helsinge, søndag d. 20.03.2022 

Til Dorte Jensen og øvrige. 

Tak for jeres henvendelse. Raceledelsen er helt enige med jer i at et snarligt medlemsmøde omkring 
racens fremtid er på sin plads. Det er imidlertid ikke Raceledelsen, der har taget initiativet omkring 
indsamling af underskrifter, og det er således heller ikke raceledelsen, der sidder inde med svarene 
på mange af de spørgsmål, som indtil nu er blevet rejst i debatten. Processen og den indsamlede 
viden omkring forskellige muligheder/begrænsninger i en eventuel oprettelse af en specialklub, 
ligger i den gruppe af initiativtagere, som vi kan kalde Specialklubgruppen.  

Da vi i raceledelsen fuldt og helt støtter jeres opfordring om afholdelse af et snarligt medlemsmøde, 
har vi dags dato sendt en opfordring til Specialklubgruppen via Christians Brix Søndergaard, der er 
opført som kontaktperson for Specialklubgruppen. Opfordringen går på at gruppen snarest muligt 
afholder et medlemsmøde, så racens fremtid kan blive diskuteret blandt medlemmer med flatcoat 
som racetilhørsforhold, i en sober tone og på et sagligt grundlag. Vi har endvidere bakket denne 
opfordring op med et løfte om at støtte initiativet til et (eller flere) medlemsmøder økonomisk, og 
med at vi gerne er behjælpelige med at indkalde til møde via raceledelsens medier. Raceledelsens 
økonomiske støtte er betinget af, at der er en reel mulighed for at en urafstemning vil kunne finde 
sted. Diskussioner vedrørende racens fremtidigt i øvrigt, sker ved at sende forslag ind til racens 
ordinære årsmøder. 

På vegne af Raceledelsen og med venlig hilsen 

 Randi Pedersen, Formand for raceledelsen for flatcoated retriever. 

Brevskriverne blev herudover informeret om at denne skrivelse ville blive lagt ud på racens 
hjemmeside. 


