Rødovre den 25. juli 2016

Kære Tove
Tak for dine mail vedr. DGKs forsatte samarbejde med Fællesrepræsentationen for de
Gravsøgende Jagthunde. Desværre finder vi indholdet af dine mails utilfredsstillende. Du svarer
ikke på det konkrete spørgsmål: om I forsat vil være medlem eller ej.
Så stiller du nogle spørgsmål om love og vedtægter. Naturligvis har vi ikke sådanne. Vi er et ad hoc
udvalg med det ene formål at forhindre at gravtræningen ophører pr. 1. januar 2017 iflg. den
gældende lovgivning. Dette har DGK, DTK, DJRTK, JRTCDK, TJTK samt DJ og DKK sammen vedtaget.
I den forbindelse er der også underskrevet nogle dokumenter, underskrevet af de respektive
foreningers formænd eller repræsentanter, herunder DGK! Der står således kun ét spørgsmål
tilbage vil DGK forsat være med?
Dette spørgsmål bedes I besvare inden mandag den 1. august 2016 kl.24.00.
Hvis vi ikke modtager et utvetydigt svar inden fristens udløb vil vi betragte det som jeres
tilkendegivelse af at I ikke længere ønsker samarbejde med FAGD.
Med venlig hilsen
Lars Holse DJRTK
Flemming Bohnsted DTJT
Lena Liisberg JRTCDK
Helge Rasmussen DTK

Til
Dansk Terrier Klub v/formand Robert Raeder
Dansk Jack Russel Terrier Klub v/formand Lars Holse
Tysk Jagtterrier Klub v/formand Flemming Bohnstedt
Jack Russel Terrier Danmark v/formand John Gilbak Jensen
JRTCDK v/ formand Lene Liisberg
1. august 2016
Samarbejdet i klubberne med gravsøgende hunde.
Dansk Gravhundeklub har ved generalforsamlingen i maj fået en helt ny bestyrelse. Vi har efter
vores tiltræden haft travlt med at gøre os bekendt med alle områder i klubben.
Vi har i den forbindelse også villet gøre os bekendt med samarbejdet klubberne imellem, og har
forespurgt om, hvilke aftaler der foreligger.
Det er nu oplyst, at der ikke foreligger hverken vedtægter, forretningsorden eller anden form for
fastlagte aftaler om repræsentation.
Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at Dansk Gravhundeklub arbejder for og støtter alle
seriøse initiativer til bevarelse af vore rævehold, mulighed for oplæring og afholdelse af prøver og
gravjagten.
Dansk Gravhundeklub har på bestyrelsesmødet den 31. juli 2016 besluttet, at vi – i
overensstemmelse med beslutningen på mødet i Ejby den 23. maj 2016 - i forbindelse med
skriftlige henvendelser til folketingspolitikere og ministre ikke vil lade vor klub repræsentere af en
fælles repræsentation, men alene i forening med vore to hovedorganisationer Dansk Kennel Klub
og Danmarks Jægerforbund.
På det seneste er der fremsendt en skrivelse til en minister uden endelig godkendelse fra vor klub.
Der synes i den forbindelse ikke at eksistere en helt sammenlignelig beslutningskultur i vore
klubber.
Vi er af den mening, at hvis initiativer skal være realistiske, og have mulighed for at blive taget
alvorligt, så skal vore to hovedorganisationer stå bag. I Dansk Gravhundeklubs bestyrelse anser vi
støtten fra de to store organisationer for meget værdifuld og helt i vor klubs interesse, og støtter
dermed også det igangværende analyseprojekt iværksat af Danmarks Jægerforbund.
Venlig hilsen
Dansk Gravhundeklubs bestyrelse.
Kopi til orientering for:

Dansk Kennel Klub v/ formand Jørgen Hindse
Danmarks Jægerforbund v/ formand Claus Lind Christensen

