Informations- og dialogmøder
– Flatcoated retriever i fremtiden.
Raceledelsen for flatcoated retriever inviterer alle interesserede medlemmer i DRK med
tilhørsforhold til flatcoated retriever, til at deltage på et informations-og dialogmøde angående
racens fremtid i eller udenfor DRK.

Mødernes indhold er fastlagt af gruppen, der undersøger mulighederne for oprettelse af en
selvstændig specialklub for flatcoated retriever under DKK (Specialklubgruppen). Specialklubgruppen
forestår fremlæggelser, og besvarer spørgsmål fra forsamlingen.

Raceledelsen har i dialog med Specialklubgruppen arrangeret informations-og dialogmøder på to
lokationer i landet, for at give så mange medlemmer som muligt, mulighed for at deltage.

Møderne afvikles efter følgende dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.

Præsentation af gruppen + ordstyrer
Præsentation af gruppens overvejelser og visioner (Powerpoint)
Gennemgang af regler/vedtægter som gruppen har fulgt.
Vedtægter for specialklub samt samarbejdsaftale med DKK.
Spørgsmål fra deltagerne (det vil være meget gavnligt, hvis deltagerne har fremsendt deres
spørgsmål inden det pågældende møde, så gruppen kan have svar parat).

Der vil være adgang til at lytte med på møderne via Teams. Det vil desværre ikke være muligt at
kommentere eller stille spørgsmål via Teams, så raceledelsen opfordrer medlemmerne til at deltage i
møderne ved fysisk fremmøde, i størst mulige omfang.
Tilmelding til møde via Teams til: Aage Wilhelmsen, mail: aage_r_wilhelmsen@live.dk

Det er vigtigt at spørgsmål, der ønskes svar på under mødet, så vidt muligt, fremsendes til
Christian Brix Søndergaard: cbs@nst.dk så gruppen har mulighed for at have svarene klar på
mødet. Deltagere på Teams, har også mulighed for at sende deres spørgsmål til Christian Brix
Søndergaard inden mødet.
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Informations-og dialogmøde - Jylland: 4. april.
Sted: Vrønding Forsamlingshus, Vrøndingvej 88, Neder Vrønding, 8700 Horsens. Tid: 19.00 – 21.00
Ordstyrer: Michael Johannesen

Informations-og dialogmøde – Sjælland: 6. april.
Sted: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand. Tid: 19.00 – 21.00.
Ordstyrer: Anette Bak Frederiksen.

Raceledelsen er vært for en kop kaffe/the samt lidt sødt til ganen ved de nævnte møder.
Møderne er kun åbent for deltagelse for medlemmer i DRK med tilhørsforhold til flatcoat.
Medlemskab af DRK med tilhørsforhold til flatcoated retriever vil blive tjekket ved indgangen.
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