d. 8.5.2019

Konflikten mellem DKK og Schæferhundeklubben
Gennem de sidste år er samarbejdet mellem DKK og Schæferhundeklubben (SHK)) langsomt men
sikkert blevet værre. Samarbejdet nedbrydes markant hurtigere i den periode, hvor DKK tildeler 6
medlemmer disciplinærstraffe.
SHK har ikke været indblandet i sagsbehandlingen, eller haft indsigt i dokumenter, som ligger til
grund for denne.
SHK har accepteret DKK’s domme. Det er DKK’s sager.
Uenighederne er opstået omkring forvaltningen af dommene.
SHK har i forbindelse med disciplinærstraffene fastholdt, at vi overholder dansk lovgivning, f.eks.
GDPR (persondataforordningen), og at vi ikke har mulighed for at forhindre personer adgang til
offentlige arealer.
SHK har gentagne gange appelleret til DKK om at udstikke retningslinjer, som HB og kredsene kan
administrere, f.eks. ingen deltagelse, hvor der kræves medlemskab.
Vi har i klubben flere eksempler på, at disciplinærramte har adgang til offentlige arealer og
mulighed for at drikke kaffe på disse, men ikke adgang til aktiviteter, der kræver medlemskab.
Samarbejdet går helt i stykker, da DKK nægter at forholde sig til en indberetning af ”usportslig
optræden” ved DM-VM-udtagelsen d. 23. og 24. marts 2019.
Indberetningen var underskrevet af 4 FCI brugsprøvedommere. Sidst der var en indberetning for
usportslig optræden (2013), tøvede DKK ikke og tilkendte ½ års disciplinærstraf.
D. 5. april skriver SHK til DKK, at SHK ikke kan acceptere, at DKK ikke vil forholde sig til
indberetningen og, at SHK føler sig tvunget til at tage hånd om sporten og brugsprøvedommerne.
I samme mail opsiger vi kontrakten til genforhandling.
D. 2. maj svarer DKK, at de opsiger kontrakten, og her er ikke tilføjet til genforhandling
D. 7. maj offentliggør DKK deres mail til SHK
D. 7. maj har SHK foreslået DKK, at begge bestyrelser mødes på neutralt sted, med en for begge
parter ukendt ordstyrer og referent.
HB er i gang med at afdække konsekvenser og muligheder. Når alt er afdækket, vil HB naturligvis
indkalde repræsentanterne, så vi i fællesskab kan træffe den rigtige beslutning for klubben.
HB har planlagt næste HB-møde i juni og vil naturligvis orientere medlemmerne om processen.

HB er sikker på, at DKK gerne genetablerer samarbejdet med en anden personsammensætning i
HB, og bliver det repræsentanternes valg, vil HB naturligvis tage beslutningen til efterretning.
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen
Schæferhundeklubben for Danmark

