Dato: 2016.09.22

Referat fra mødet mellem raceledelsen for Golden retriever og Bestyrelsen for DRK.

Mødedeltagere:
Raceledelsen for Goden retriever (RL): Tina Hansen, Tommy Petersen, Joe Svend Christensen,
Birger Knudsen, Laila Ager, Bettina Christensen og Anette Damm.
Bestyrelsen for DRK (BE): Steen Ludvigsen, Charlotte Thomsen, Gert Knudsen og Henrik Jørgensen.
1.
Dementi/undskyldning fra BE som skrives i Retrieveren. Raceledelsen for Golden retriever er/var ikke de eneste
der ikke havde skrevet under på samarbejdsaftalen, ingen racer har underskrevet samarbejdsaftalen!
Tina informerede om, at RL ikke mener det er i orden at hænge en afdeling ud i Dansk Retriever klubs medlemsblad.
Ved navns nævnelse, Repræsentanterne for RL for Golden, samt at det BE havde skrevet heller ikke var i orden, da
det var ukorrekte oplysninger. Der var herefter en lang dialog omkring samarbejds‐aftalen, hvor Tina flere gange
gjorde opmærksom på at det ikke handlede om samarbejdsaftalen eller det lange og komplicerede forløb der havde
været. For det var vi helt enige om, ikke var i orden. Men at det handlede om at RL vil have en undskyldning/et
dementi/en beklagelse i Retrieveren.
BE finder ikke at der er grund til at dementere noget i Retrieveren med baggrund i det lange og komplicerede forløb.
BE fastslog, at der i Retrieveren ikke er skrevet at Golden er den eneste race der ikke har underskrevet
samarbejdsaftalen. RL tager den manglende vilje til dementi fra BE til efterretning.
2.
BE og RL underskriver samarbejdsaftalen.
Samarbejdsaftalen tiltrædes fra golden. Vi aftalte at samarbejdsaftalen underskrives på mødet mellem alle racerne
og bestyrelsen den 4. oktober 2016 på Fraugde.
3.
Forklaring på hvorfor der skal være en samarbejdsaftale, vi har vedtægterne.
BE forklarede at vedtægterne er klubbens ’’grundlov’’ Ændringer i vedtægterne kan kun ske på klubbens
generalforsamling med efterfølgende urafstemning. Disse gældende vedtægter kan også igen kun fjernes igen på en
efterfølgende generalforsamling. Samarbejdsaftalen er et dokument hvor aftaler indgået mellem racer og
bestyrelsen fastslås. Samarbejdsaftalen skal ikke godkendes på en generalforsamling og ændringer i aftalen
forhandles mellem racerne og bestyrelsen.
4.
Racerne blev lovet på vores møde mellem bestyrelse og racerne, at vi fik MU forslag ang. vildt til gennemlæsning
inden næste møde så vi kunne kommentere det.
MU har gjort et stort arbejde i udarbejdelsen af et foreløbigt forslag til ændringer. Forslaget har været til gennemsyn
i BE. Forslaget er sendt retur til MU med BE’s kommentarer. Golden efterlyser udkastet så de kan se det igennem
inden mødet den 4. okt.
BE vil bede MU/Henrik om at fremsende det forløbigt udkast, så racerne har mulighed for at se det inden mødet den
4. okt.

5.
Valg af dommere på DRKs udstillinger.
Golden er ked af de skal lave lister med ønsker om dommere på udstillingerne under DRK for efterfølgende at opleve
de ikke får nogle ønsker opfyldt.
Bestyrelsen beder om listerne for et par år tilbage, så man kan se på det og man vil kikke ind på det i UU udvalget.
man skal selvfølgelig lytte til racernes ønsker.
BE opfordrede racen til at lade sig repræsenterer i UU. Anette Damm tog bolden op og tilbød at yde en indsats i UU.
UU’s formand: Connie Svane blev efter mødets afslutning informeret om Anette Damms ønske om, at indtræde i
udvalget.
6.
Golden medbringer kopi af de bilag der tidligere manglede i forbindelse med årsregnskabet.
Bilag er forelagt og bestyrelsen vil gennemse bilagene.
7.
Fremtidigt samarbejde mellem racerne og bestyrelsen.
Bestyrelsen har et ønske om et godt samarbejde, hvor man forpligtet kan send en mail eller tage telefonen og hjælpe
hinanden, frem for man har meget fokus på ”sig selv” og ikke helheden. Det skal gerne være således, at man syntes
det er sjovt at arbejde i klubben og man ser frem til møderne. Selvfølgelig kan man være uenige på punkter, men
man skal holde en god tone.
Der var en snak omkring markprøvedommerne og deres uddannelse samt spørgsmål til de manglende
dommervejledninger. Det blev oplyst at dommervejledningen for A prøver er på trapperne og at den vil blive lagt på
hjemmesiden. Dommervejledningen for B og WT forventes færdig i foråret 2017. Joe og Birger blev opfordret til at
sætte deres tanker vedr. dommeruddannelsen på papir, som kan forelægges DU eller eventuelt som et læserbrev i
Retrieveren.
Ved Bestyrelsen i DRK, hvad status er på klagen over en udstillingsbedømmelse. Nej, man regner heller ikke med at
få besked før sagen er behandlet og det kan tage tid.

Tak for god ro og orden og at mødet er foregået i en god tone.

