Officielt
Henvendelse af 2. juni 2016 fra DGKs bestyrelse til DKKs lovudvalg
Til Dansk Kennel Klubs lovudvalg
Efter nyvalg til hele dansk gravhundeklubs (DGK) bestyrelse og deltagelse af en repræsentant fra dansk kennel klub (DKK) på Dansk Gravhundeklubs generalforsamling den 08.05.2016 havde DKK indkaldt repræsentanter fra DGK til møde hos DKK.
På mødet, der blev afholdt den 26.05.2016, meddelte DKK, at man på baggrund af manglende opfølgning fra DGK's side, på møde mellem
DGK og DKK's sundhedsudvalg, d. 21.04.2015, samt resultaterne af et veterinært kandidatspeciale m.m. Overvejer at indføre en avlsrestriktion for gravhunde.
I forlængelse heraf vil vi gerne stille DKKs lovudvalg et spørgsmål.
- Kan DKK, evt. imod et urafstemningsresultat i dgk, beslutte en avlsrestriktion gældende for gravhunde?
Vi håber, at I vil begrunde svaret og meget gerne med tilknyttede, relevante kommentarer.
Vi vedlægger til forståelse af baggrunden følgende bilag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i 2006 ansøgte DGKs bestyrelse dkk om en avlsrestriktion (bilag a).
DKK imødekom samme år denne ansøgning (bilag b).
til DGKs generalforsamling i 2007 blev der stillet et forslag om at sende spørgsmålet om denne avlsrestriktionen til urafstemning (bilag
c).
forslaget om urafstemning blev diskuteret og der blev stemt på DGKs generalforsamling (bilag d).
forslaget blev sendt til urafstemning (bilag e).
resultatet af urafstemning (bilag f).
DGKs bestyrelse stillede et spørgsmål vedr. Urafstemning og avlsrestriktion. DKK afgav svar (bilag g).
referat af møde mellem DGK og DKK den 17/10 2012 samt meddelelse om ophævelse af avlsrestriktion og indførelse af avlsanbefaling
(bilag h).
veterinært kandidatspeciale (bilag i).
referat af møde mellem DGK og dkk den 21/4 2015 (bilag j).

Med venlig hilsen/Kind regards
Dansk Gravhundeklub
Tove Baukjær
Formand

Svar af 9. juni 2016 fra Charlotte Vinther Dal, sekretær for DKKs Lovudvalg samt
kutyme- og responsumudvalg
Kære Tove Baukjær
Tak for din henvendelse vedrørende avlsrestriktioner.
DKK´s hjemmel til at kræve avlsrestriktioner indført hos gravhunde, fremgår af overenskomsten mellem DKK og DGK § 5, stk. 4.
Det følger af bestemmelsen i § 5, stk. 4, at DKK kan udstede avlsforbud, hvis dette efter behandling i DKK´s sundhedsudvalg, og efter forhandling med klubben skønnes nødvendigt.
Konsekvensen af bestemmelsen er, som det mindre i det mere, at DKK kan indføre restriktioner for avlen.
DKK har således kompetence til at udstede avlsforbud, og dermed indføre restriktioner. som f.eks. krav om rygfotografering.
Hvis en klub ikke efterkommer DKK´s krav om restriktioner, vil det efter omstændighederne kunne udgøre væsentlig misligholdelse af overenskomsten med DKK, og DKK vil i en sådan situation være berettiget til at ophæve overenskomsten med klubben uden varsel.
Det er i relation til DKK´s kompetence uden betydning, at spørgsmålet om avlsrestriktioner har været til urafstemning i klubben. Konsekvensen af et urafstemningsresultat i klubben er blot, at bestyrelsen skal følge urafstemningsresultatet. En bestyrelsen kan således ikke anmode
om gennemførelse af avlsrestriktioner, hvis medlemmerne ved en urafstemning har afvist at indføre restriktioner.
Men som nævnt ovenfor, vil DKK være berettiget til at indføre restriktioner – også selv om klubben ved en urafstemning har afvist restriktioner.
Lovudvalg samt kutyme- og responsumudvalg Sekretær
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