Referat af Samarbejdsmøde med racer og Bestyrelse d. 21.10 2015 kl. 18.30
Fraugde Fritidscenter, Indgang A
Deltagere:
Bestyrelsen: TJB, LLR, CTT, SKL, CS, GK
Labrador: Camilla Juelsgaard Jørgensen, Peter Bloch.
Flat: Christian Brix, Annette Jacobsen
Golden: Birger Knudsen, Joe Christensen
Chesapeake: afbud
Curly: Afbud
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden: punkt 2.d – ønske fra DU
2) Fra bestyrelsen
a) Generel orientering om økonomi, valg, breddeudvalg, RKU mm?
Økonomien ser godt ud. Budgettet holder. Et meget højt aktivitetsniveau samt godt arbejde i
regioner og racer har bidraget til den gode fremgang og BE ser gerne at denne fremgang kommer
racerne til gode eks. i form af aktivitet og tiltag. PB foreslår at det kan være konstruktivt og
fremsynet at bruge pengene i Breddeudvalget. Positivt bordet rundt at det kommer medlemmerne
til gode. Breddeudvalget har udvidet samarbejdet ved at inddrage Morten Jacobsen fra RKU. FLAT
har et par gode ideer i opdrætter udvalget som gerne vil gøre indlæg på tilskuddet.
Flytning – er stadig i proces. Ulla har meddelt at hun gerne fortsætter 2016 ud – det er vi glade for.
Valg – BE har en kandidat (Susanne Wærling) og mangler én. Udvalgene kan være selvsupplerende
op til valget. Appellerer til at bruge den gode spalteplads. LAB: Peter Bloch, Connie Svane og
Camilla Juelsgaard genopstiller. Golden: Tina Hansen genopstiller – mangler 1 kandidat. CHES:
Birgitte Jørgensen, Judith Sørensen, Susanne Kjeldgaard (1. suppl.) og Henrik Knudsen (2. suppl)
genopstiller. CURLY: Anja genopstiller – mangler 1 kandidat. FLAT: Fredsvalg –Kresten Henriksen og
Susanne Tilge genopstiller
b) Tilskud til racerne 2016 (uændret 2016, evt. ændring i 2017).
Information om tanker vedr. fordeling af racetilskud for 2017. Gode ideer til aktiviteter modtages
gerne i BE.
c) Processen om vildt på prøverne
Der har været afholdt 3 gode møder og tak for deltagelse. MU arbejder videre med input der
munder ud i – som det ser ud pt, flere mulige forslag, der efter endt bearbejdelse sendes til BE.
Herefter formoder MU at BE sender forslagene videre til høring i racerne. Herefter følger en proces
hvor ændringer til reglementer m.m. skal udføres. Punktet ender ikke til behandling på
Generalforsamlingen men det er selvfølgelig ønskeligt at der informeres under et punkt, f.eks
under MU’s beretning. MU tilstræber at det bliver en relativ kort proces som MU håber kan være
helt eller delvis afsluttet med udgangen af 1. kvartal. MU er opmærksom på at B røverne i 2016 kan
blive påvirket af de ændringer der måtte blive vedtaget.
d) Racernes prøveaktiviteter – punkt fra DU
Reminder om at vi forpligter os til at koordinere prøver og aktiviteter via RKU – igen til fordel for
alle medlemmer i hele DRK. Pt. ser vi en stor forskel i aktivitetsniveauet hos racerne med Golden i
toppen. At GOLDEN melder så stort ud, er en belastning for dommerstaben der er spændt meget

hårdt for. GOLDEN fremligger at de har til hensigt at anvende udenlandske dommere og meddeler
DU og MU datoerne for de to prøver hvor de udenlandske dommere vil blive anvendt. Steen gjorde
Golden opmærksom på at traditionelt har racerne en B prøve forår og en B prøve efterår. Ligeledes
kan racerne have en forårs‐ og en efterårs WT. Det er MU’s holdning at for nuværende bør det ikke
være anderledes. Ved brug af udenlandske dommere blev det anført at to racer med fordel kunne
koordinere deres prøver således at dommerne kunne anvendes to dag og herved sænke
omkostningerne pr. race.
GOLDENS Off. WT er planlagt til d. 28. feb. hvor der er Generalforsamling i DRK 2016‐ den skal
rykkes. GOLDEN melder selv tilbage til RKU/Hanne Søndenbroe om ændret dato. Drøftelse om
dommerkapacitet, uddannelse af dommere, begrænsninger på antallet af tilmeldte hunde m.m.
Punkt fra DU – har begået en statistik over dommere og hunde så dommerne kan sættes på i den
mængde der er passende. Det betyder at dommerne allerede nu påbegynder at inviteres og
herefter beder DU racerne om at lave en lign invitation – at dette altså pågår i en 2‐trins raket. FLAT
er ikke enig heri, da de allerede er i gang med at invitere.
Der er 3 (4) nye dommere der mangler endelig DKK godkendelse. Antallet af nye ligger på ca. 5 men
der mangler endelig tilkendegivelser.
BC spørger til samarbejde med RJK i forbindelse med proces om dommeruddannelse – umiddelbart
er det ikke muligt da RJK også mangler dommere.
e) Samarbejdsaftaler.
Idet der mangler to racer – er det ikke muligt at samordne en endelig aftale. Samarbejdsaftalerne
gennemgås for nærmere drøftelse. Der fremsendes til racerne og herefter tilgå enighed.
FLAT: ønske om at aftalen genforhandles hvert 3. år og med 6 mdrs. Varsel – ok fra BE.
FLAT og GOLDEN: har et ønske om et større stykke tages ud. Der ønskes begrundelse herfor.
Begrundelse: det står også i vedtægterne og det er tosset for hvis én vedtægtsændring kræver det,
at samarbejdsaftalerne skal genforhandles.
Afsnit kommunikation: ”referater skal offentliggøres på klubbens side” – rettes til ’på racens egen
hjemmeside’
Ansvar og aktiviteter: hver race tilføjer tekst om øget aktiviteter til eks. nye hundeejere.
Championater – hver race har retten til at beskrive egen championatsregler jvf. vedtægterne.
Afholdelse af arrangementer: fastsætte rammerne for afholdelse at arrangementer der tilgodeser
både store og mindre racer og at dette udgår via dialogen herom.
Racespecifik træning/prøver: BE fastholder at vi jf. vedtægterne at det fortsat koordineres i RKU.
Skal ordet ’koordineres’ skiftes ud, kræver det en vedtægtsændring, da vedtægterne altid ligger
over samarbejdsaftalerne.
GOLDEN går hjem og taler for at indgå med BE og de andre enige racer, om stadig at ’Koordinere’.
GOLDEN melder tilbage til BE.
Alt i alt ser det ud til at vi ender ’nede’ på 2 sider. BE retter til, fremsender til racerne der herefter
melder tilbage. Det er ønskeligt at racerne når at melde tilbage inden dec .så vi kan få den landet
inden udgangen af 2015.
f) Købhund.dk
FLAT har bidraget men ikke accepteret.
LAB: ikke bidraget.
GOLDEN: indsendt og accepteret – den gyldne apportør.

Beklageligt at der på siderne ikke linker til racernes/klubbens side. Beskrivelserne der pt. ligger der
er bedrøvende ensidige.
Racerne tager action herpå. BE samler op på indslag fra racerne, til en samlet approach til DKK.
LLR kontakter DKK med information om at vi har opstartet en proces med indsamling og at vi
selvfølgelig leverer varen når udvalgene har arbejdet med punktet.
g) Udvikling i stambogsføringer‐ herunder RJK
Statistisk bilag over medlemstal Racetilhørsforhold, Stambogsregistreringer udleveret. Hvad tænker
racerne om det, og hvad gøres der for at stimulere nye opdrættere og hvalpekøbere?
PB fremlægger: opmærksomhed på de lovede aftaler om at registrering af DJR titler ikke skulle
fremgå på hundens side. Punktet tages med til et kommende møde med DKK. Aftalen skal hedde at
DJR titler skal stå på linje 3 – og ikke 2, som det sker nu på Købhund.dk
h) Hvalpemappen – Connie sender materiale til Keld og Kirsten. Der er et ønske til ændring fra CHES –
dette bedes fremsendes a.s.a.p. Vedr. sundhedsbladet for LAB – en rigtig god artikel dog kan der
være bekymring for at mængden kan virke overvældende for den nye (og uvidende) hvalpeejer?
Bladet udleveres jo med henblik på at den nye ejer, der har erhvervet hvalpen, kan forberede sig på
evt. avlsarbejde. Camilla taler med Keld og Kirsten om en opsætning der kan mildne udtrykket men
bibeholde budskab.
i) Kvalifikationsprøven – er den under revidering – ja det er den. Mangler 1 enkelt input. Opgaven er
endt hos CBS. Sendes ud til racerne hvor der skal forslag til endeligt forslag. For nuværende er
prøven formuleret ens for alle racer. Måske der skal tænkes i at formulere en dommervejledning.
Det opleves at markprøvedelen tolkes forskelligt. Der tages kontakt til DU for en
bedømmelsesvejledning.
j) Junior Klub Champion og Veteran Klub Champion ‐ FLAT ønsker ikke et championat uden
arbejdsdelen (min 2. VG/åben). CHES har tilbagemeldt at de ej ønsker titlerne. Drøftelsen går
tilbage til racerne og det anbefales at tage punktet på årsmøderne og behandles yderligere på
mødet mellem racer og BE marts 2016
3) Bordet rundt
Flat:
a) Ang. reducering af anvendelse af vildt: kommer der et forslag til DRK´s generalforsamling ? og for
racerne det til kommentering inden fristen for fremsættelse af forslag til generalforsamlingen
lukker? Se punkt 2c.
Lab:
b) Sundhedsregistrering – vi ønsker registreringer af alle afkom af registrerede forældre.
Begrundelse: I dag kender vi indirekte en del sundhedsresultater på hunde via deres afkom. F.eks.
vil alle afkom være bærere af en genetisk sygdom, hvis den ene forældre er ’affected’ og den anden
fri. Dette bør registreres automatisk, hvilket det ikke bliver i dag. Ligeledes kan en forælder der er
parret med en fri hund og får "bærer‐hvalpe" jo ikke undgå at være mindst bærer. Heller ikke den
registrering sker automatisk. Det ønsker vi fra raceledelsen ændret.
Hvad er juraen i dette? Hvad med døde hunde – hvor langt går vi?
Sundhedsudvalget i LAB går videre til DKK med kopi til DRK.

Et andet problem er hunde, der aflives inden de er 1 år grundet dårlige hofter / albuer. For at få et
retvisende billede på Hundeweb bør det registreres, men selv hvis ejeren beder om det, siger DKK
nej. Hvorfor? LAB beder om at få disse resultater. BE rette henvendelse til DKK for afklaring af
begrundelse for beslutningen. Herefter videre proces til bearbejdelse BE/LAB.
c) Ønske om at indføre mulighed for ekstragebyr ved efteranmeldelse til prøver / udstillinger.
Ofte har vi mange efteranmeldelser der medfører ekstra arbejde. Det kunne være effektivt med
ekstra gebyr for behandling af disse sager. En 5 ugers, en 4 ugers og 3 ugers betaling og ingen
betaling på dagen kunne være en mulighed. Vi skal sikre at pengene kommer i kassen da vi oplever
at for mange tilmelder uden at betale og efterfølgende bliver væk. Det undersøges om der kan
findes tekniske løsninger. Punktet tages videre til mødet med DKK.
Der informeres om at det kan ske at der indføres gebyrer på klager – positiv tilkendegivelse bordet
rundt.
d) Racespalterne i retrieveren. Hvem bestemmer, hvad der må komme i?
Har der eks. været en udstilling for alle 5 racer, har den enkelte race formegentlig en selvstændig
interesse i dækning af egen race. Det er oplevet at en race bliver nægtet at få eget materiale i
bladet under racespalten hvis det samtidig har været bragt som artikel. BE går videre med punktet
til redaktøren for nærmere afstemning.
4) Næste møde.
16.03 2016 kl. 18.30 – det anbefales at alle allerede ved referatets udsendelse, noterer sig denne dato

Evt: racerne bedes indsende dommeremner til UU samt søge efter gode udvalgsemner til deltagelse i
UU da udvalget pr. 1/1 2016 mangler medlemmer (er nede på 3 prs.)
Ref. TJB

