
Bestyrelsesmøde Dansk Pointer Klub 

Afholdt hos Flemming Fuglede den 29.december 2010. 
 

Til stede: 

Flemming Fuglede, Anne-Marie Pedersen, Villy Loven, Kruse Meier og Flemming Sørensen 

 

Dagsorden 

 

1) Efterretninger  

FFJ meddelte, at formanden for DISK, Flemming Vilslev, har kontaktet ham, for at fortælle han 

er gået ud af bestyrelsen i DISK. I alt 3 bestyrelsesmedlemmer er gået ud af bestyrelsen. I 

DPK`s bestyrelse synes vi dette er en trist situation for en af vore søskendeklubber. 

 

2) Opfølgning på repræsentantskabsmøde 

Vi drøftede de forskellige punkter fra mødet den 10.dec 2010 på Fyn. Det var et rigtig dejligt 

møde – meget positiv stemning blandt deltagerne.  

 

Vi har fået yderligere information om afviklingen af Nordisk Pointermatch. I bestyrelsen skal vi 

bestræbe os på at kunne stille dansk hold fremover! Trods kontakter til mange medlemmer med 

vinderklassehunde, var det håbløst at samle folk nok til et hold.  

Der har i forbindelse med dette års NPM været tvivl om regelsættet – og hvem der har vundet 

matchen. Fremover SKAL der være enighed om afviklingen og bedømmelsen af NPM. FFJ 

tager kontakt til de øvrige formænd for de nordiske pointerklubber, således der kommer en 

ensartethed i regelsættet. 

 

Vintermødet 2011 holdes ikke i pointerklubregi`, da der som et nyt initiativ laves en 

nytårsfestival i samarbejde med de øvrige engelske racer. Vi opfordrer medlemmerne til at 

bakke op om dette arrangement.  

I bestyrelsen var der enighed om, at i 2012 afholder vi i DPK regi` et selvstændigt møde. 

Temaet på dette møde blev drøftet, og ideer blev ”luftet”. Der kom forslag til forskellige 

personer som skal inviteres.  

Derudover vil vi følge op på den strategiplan som blev opstartet på vintermødet i 2009. FS laver 

et oplæg efter overskriften ”Den lille klub med de store ambitioner”. Dette bliver efterfulgt af et 

syn på Dansk Pointer Klub set udefra.. 

Datoen for mødet bliver lørdag den 7.januar 2010, og det afholdes igen på Centrovice på Fyn. 

AMP reserverer lokalerne.. 

 

Familiedagen bliver i 2011 afholdt på Djursland, hvor Børge Sommer har lovet at være 

”tovholder”. Familiedagen bliver den 18. og 19.juni  

Elsebeth Lovèn søger om lov til at holde udstilling i specialklubben.  

Vi modtager gerne forslag til nye aktiviteter på vores familiedag. 

 

Efterårsvinderklassen 2011 skal være på Lolland. Ole Schmidt bliver praktisk ”tovholder” på 

prøven. Den bliver afviklet lørdag den 24. september. FS inviterer dommere og ansøger om 

fældningstilladelse og CACIT. Vi følger op på efterårsvinderklassen på næste bestyrelsesmøde.  

 



Hubertusprøven 2011 forsøges afviklet i samarbejde med de øvrige engelske racer. Forslaget 

har været landsdelsvise udtagelsesprøver, hvorfra de 2 bedste hunde i hver race deltager i DM. 

FFJ vender tilbage når dette er drøftes i FJD-regi`. 

 

Fremadrettet er det vores holdning at reglerne skal køre efter det internationale regelsæt. Således 

kunne DM fx være en udtagelsesprøve til VM. Vi tror på at dette vil skærpe interessen for denne 

prøveform. 

 

Vi drøftede derbyet og diskuterede hvordan kriterierne for deltagelse på derbyet skal være 

fremadrettet. FFJ orienterede om en diskussion omkring derbyet i FJD. Inden vi tager en endelig 

beslutning om forslag til retningslinjer for derbyet, vil vi gerne se udviklingen i deltagerantallet 

på derbyet. I bestyrelsen var der for/mod at man afholder derbyet som i Sverige, og ligeledes om 

der skal være adgangskrav for at starte på derbyet. FS meddelte at han ud af derbyudvalget efter 

næste generalforsamling. 

 

 

3) Hovedprøven 2011 

Afholdes på Fyn i dagene 1.2.og 3.april 2011 med standkvarter på Lunde Kursuscenter. Svend 

Buckhave er praktisk prøveleder. 

Anmeldelsesblanketter, tilmelding og betaling sendes til AMP – dette skal være AMP i hænde 

senest tirsdag den 15. marts 

Gennemgang af huskeliste i forbindelse med hovedprøven, samt hvem der skal tildeles de 

forskellige hædersbevisninger. 

 

4) Opgavematrix for 2011 

Gennemgang af matrix for bestyrelsen. FS tilretter og udsender dette sammen med referatet. 

 

5) Eventuelt 

Vi kan godt bruge flere hjælpere til produktionen af årbogen. 

 

 

Referent 

Flemming Sørensen  

 


