Møde mellem DRK’s bestyrelse og Raceledelser
Onsdag den 11. oktober 2017
Hotel Scandic, Odense klokken 18.30
Deltagere fra BE: Formand Susanne Wærling & Næstformand Anders Hegnet
Deltagere fra Flatcoated: Christian Brix, Randi Pedersen, Per Rethmeier
Deltagere fra Curley Coated: Jens M. Jensen & Ingelise Koed
Deltagere fra Golden: Tommy Petersen, Maria Lindegaard og Tina Hansen.
Deltagere fra Labrador: Connie Svane, Lise Møller Frandsen og Gitte Roed Jensen
Deltagere fra Chesapeake: Iver Hansen, Judith Sørensen og Johnny Sørensen
Fra sekretariatet: Sekretariatsleder Vivian Seedorff
Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation af ny sekretariatsleder Vivian Seedorff
o Nyt medlemssystem/Ny hjemmeside: Vivian, Connie, Ulla og Peter Boye
har den 4/10-17 holdt møde med potentiel leverandør af ny løsning. Kort orientering (VS). Vivian gennemgik de udfordringer der er med det nuværende
medlemssystem, som er ganske outdated og kræver mange manuelle indtastninger. Ønsket er en helt ny og fælles løsning for såvel medlemssystem
som hjemmeside. Der er endnu ikke truffet endeligt valg af leverandør, men
kompetent kandidat haves. Racerne var positive over for projektet og vil løbende blive orienteret..
2. Samarbejdsaftalen: Hvad er status på aftalen og hvilken udgave er den gældende? Er der udeståender? Seneste udgave udsendt sammen med dagsorden
(SW)
Der var lidt divergerende holdninger til status på aftalen, men seneste udgave rundsendt af Christian før mødet. Bred enighed om, at der på nuværende tidspunkt ikke
var nogen problemstillinger som havde betydning for aftalen. Aftalt at Vivian sender
tilrettet eksemplar ud til de enkelte racer, som snarest sender retur til underskrift.
Aftalen forlænges frem til juni 2019.
3. Fælles drøftelse af forslag fremsendt fra Raceledelserne:
• Nedsættelse af et fælles sundhedsudvalg (SUU), jfr. fremsendt kommisorium: Racerne redegjorde for deres ønske, som primært er én fælles
indgang til DKK’s sundhedsudvalget. Dette mener de kan komme alle racer
til gavn og derigennem øge viden. Samtidig føler racerne også, at vi derved
vil stå stærkere over for DKK. Susanne lover tilbagemelding fra bestyrelsen.
• Ændring af vedtægternes § 14 omkring racernes direkte kommunikation og forhandling med DKK i racespecifikke spørgsmål: På samme vis

•

som ovenstående, så er der ønske om, at racerne ikke skal ”ind over” bestyrelsen i racespecifikke spørgsmål. Eksempler kunne være ”blå labradors” og
PRA og avlsforbud hos Goldens. Racerne vil naturligvis orientere bestyrelsen fremover alligevel, men finder det logisk og rimeligt, at sådanne emner
kan behandles direkte mellem racen og DKK. Tilbagemelding fra bestyrelsen
omkring dette haster, idet der er tale om en ændring af vedtægternes § 14,
så frist for indsendelse af forslag er 1. november.
Arbejdsgruppe med henblik på modernisering af DRK’s organisation og
vedtægter: Racerne har et ønske om et bedre og tættere samarbejde med
bestyrelsen, idet de finder det har haltet gennem en årrække. De finder der
er behov for en ny organisationsplan, hvor racerne i højere grad indgår og
høres. Spørgsmålet er, om vores vedtægter som er 15 år gamle lever op til
de ønsker vi har til klubben i 2017? Racerne oplever, at DRK er blevet en
meget stor og tung organisation og at det især tydeliggør hvor stor forskel
der er på racernes størrelse. Hvordan tilgodeser man alle – racerne finder
samlet set, at der pt er for stort fokus på prøvehunde og ikke jagt og andre
aktiviteter. Dette vil også medføre et forslag til behandling på generalforsamlingen i februar 2018, hvorfor der skal svar tilbage fra bestyrelsen hurtigst
muligt.

4. Kommunikation fra DKK via DRK til racerne (Tina/Golden)
Tina er usikker på, om al nødvendig kommunikation fra DKK kommer korrekt videre
ud til racerne. For eksempel efterlyses information om tilmelding til eksteriørdommerkurser, hvor Tina mener der snart er frist. Susanne mener ikke der er udeståender, idet relevant information videresendes til racerne, så snart det modtages. Vedr.
eksteriørdommerkurser, så er der ingen frist, idet DKK endnu ikke kender dato for
næste kursus.
5. Håndtering af personsager i klubben (Tina/Golden)
Tina spørger til konkret sag, hvor hun på Goldens vegne mente der fra bestyrelsens
side var gjort for lidt, i forhold til at sikre opbakning til medlem som blev ”mobbet” og
udsat for personlige angreb. Bestyrelsen er helt enig i, at den beskrevne adfærd er
uacceptabel, men da der var en del bevis-problemer, var bestyrelsen ikke gået videre. Anders orienterer om det nye klageudvalg, hvor lignende sager eventuelt kan
bringes frem. Racerne fremførte, at de ønsker at der også kommer menige medlemmer med i klageudvalget, så den nuværende besætning suppleres.
6. Vildtbegrænsning – hvor langt er vi (AH)
Anders gennemgår den handlingsplan som arbejdsgruppen omkring vildtbegrænsning har udarbejdet. Der var lidt drøftelse omkring tankerne bag – delvis på baggrund af delte mening om behovet for vildtbegrænsning og fordele/ulemper herved.
Bestyrelsen understreger, at det i høj grad også var raceledelsernes ønsker der lå

til grund for den generalforsamlingsbeslutning i 2015 der igangsatte arbejdet. Nu
sættes det i værk i 2018 og så må der evalueres om et par år, i forhold til at vurdere
effekten og om der skal andre tiltag til.
7. Bestyrelsens strategiarbejde: Anders kom med en kort orientering om de områder der også berører/er relevante for racerne. Særligt emnerne omkring kommunikation og drøftelsen af klubbens formålsparagraf gav anledning til gode drøftelser,
som Susanne og Anders vil tage med tilbage til bestyrelsen, men der er enighed om
at mange af tankerne er de samme, som raceledelserne har bragt frem under punkt
3 om ønsker til ny organisation.
8. Eventuelt
•

•

•

Forespørgsel fra racerne, om de kan få hjælp til administrative opgaver fra
sekretariatets side. Bestyrelsen svarede, at der pt ikke var overskud til at sekretariatet kan tage sådanne ekstra opgaver ind.
Randi spurgte til incitamenter til opdrætterne, i forhold til at få nye medlemmer ind – hvor er de i strategien? Anders og Susanne svarede, at der også
er tænkt på dem og at der bl.a. er overvejet om vi som klub skal gå ud og
skaffe aftaler om medlemsfordele og eventuelle nyt indhold til hvalpepakkerne. Dette er opgaver som Vivian også vil kunne undersøge.
Ved mødets afslutning kom racerne med positive tilbagemeldinger i forhold til
info fra bestyrelsen og den tilgang der havde været på mødet. Alle var således enige om, at det havde været et positivt og konstruktivt møde. Bestyrelsen lovede at komme med svar hurtigst muligt på de punkter, der eventuelt
skal behandles på generalforsamling.

Ref: Susanne Wærling

