Bestyrelsesmøde Dansk Pointer Klub
Lørdag den 24.januar 2009
Hos Anne-Marie Petersen, Gamby
Til stede: Flemming Fuglede Jørgensen, Anne-Marie Petersen, Flemming Sørensen
Afbud: Joakim Skovgaard Larsen, Rune Petersen
1) Fastsættelse af endelig dagsorden
Ingen yderligere punkter at tilføje.

2) Efterretninger
Erik Petersen er blevet headhuntet af DISK til også at tage deres hjemmeside.
Efter moden overvejelse har bestyrelsen valgt, at lægge billeder på hjemmesiden fra en
italiensk kennel, hvor pointere i den grad går under kummerlige forhold.
Det var til skræk og advarsel for alle andre – sådan behandler man ikke hunde!
3) Siden sidst
FFJ orienterede om det sidste møde i FJD. Et af punkterne som FFJ fremhævede var,
at man skulle dispenseres fra 70-årsreglen, såfremt dommeren fysisk var ok.
På forrige møde var der stor tilslutning, men flere af formændene skulle vende det i de
respektive bestyrelser.
Dette indebar, at der både var pro og contra på sidste møde –
så man enedes om at genoptage punktet på næste FJD-møde.
Efterfølgende har FJD`s formand, Flemming Thune-Stephensen, oplyst at han stopper som
formand for ruhårsklubben, Dette indebærer at FJD og DJU sandsynligvis skal have ny
formand.
DGSK har bragt i forslag at hunde med 3x1.pr. i ÅK kan starte på specialklubbernes egne
prøver.
Dette vandt tilslutning og videresendes til DJU.
4) Vintermøde 2009
Gennemgang af programmet til vintermødet. Ca 45 er tilmeldt.
5) Hovedprøve og generalforsamling 2009.
Gennemgang af tjekliste:
Prøveleder: Hans Kurt Kaas Hansen, FS assisterer

Invitationer til dommerne: JSL – alle har givet tilsagn, således dømmer Peter Rafaelsen,
Anton Dahl, Stig Nielsson, Joakim Skovgaard, Bjarke Andersen, Britt Marie Dornell og evt
Flemming Sørensen.
.

Gennemgang af regelsæt i forbindelse med generalforsamlingen.
Vigtigt dirigenten er opdateret med klubbens love & vedtægter.

Valg af nyt bestyrelsesmedlem på Sjælland.
Vi drøftede mulige emner, både som medlem til bestyrelsen og som regionsrepræsentanter.
FS er villig til genvalg.
6) FJD`s udstilling.
Afholdes igen i 2009 i Vissenbjerg. Som dommer er inviteret Hans Peter Clausen
7) Familieweekend 09
Kruse Meier er arrangør og der er styr på tingene.
Han får støtte af Villy og Elsebeth Lovèn og andre dygtige hjælpere.
Familieweekenden afholdes ved Ribe den 20.-22.juni
8) Efterårsvinderklassen 09
Afholdes efter aftale med Jens Have og Knud Overgaard, på terræner omkring Vildbjerg.
Dommerteam aftales efter hovedprøven.
9) Årbogen 08
FFJ har talt med Niels Mølgaard Ovesen.
Bogen er snart i trykken og sammen med Alex Nissen vil de bestræbe sig på,
at fastholde tidligere års billige offset.
10) Klubbens økonomi
AMP orienterede om klubbens økonomi. Vores arrangementer giver underskud.
Vores hovedprøve gav et lille underskud, men vi havde også sat alle sejl til pga jubilæumsåret.
Underskuddet i 08 på ca 15.000 kr.
Dette synes bestyrelsen er fuldt acceptabelt, set i lyset af jubilæet,
som naturligvis gav flere omkostninger end normalt.
Samt meromkostninger på efterårsprøven til betaling af terræner på Sjælland.
Endvidere er vores økonomi på udstillingssiden gået fra et + i regnskabet, til et minus.
11) Nyt fra organisationerne
Kort orientering fra FFJ
12) Hjemmesiden og Jagthunden

Hjemmesiden har et stort besøgstal og vores webmaster har virkelig markeret DPK.
Enkelte firmaer har ytret ønske om at man kan se deres reklame på klubbens hjemmeside.
Dette er under ændring.
Jagthundens nye lay-out er spændende og vi håber redaktøren kan bibeholde den gode gejst.
13) Fastsættelse af næste møde
Næste møde er i forbindelse med hovedprøven, og umiddelbart efter generalforsamlingen.
14) Evt
Gennemgang af forsikringer for klubbens pokaler.
Der er tegnet forsikring der dækker pokaler for 200.000 kr.
Stort set alle klubbens pokaler, med undtagelse af Kai Uwe Schous lysestager og Kai Uwe Schou`s
mindepokal, så er det den person der vinder pokalen, der skal tegne forsikringen.
FFJ tager det op i FJD, hvordan de øvrige klubber er forsikret ifb med bestyrelsens ansvar.
Bestyrelsen gennemgik uddelingen af diverse årspokaler.
Referent FS

