
Dansk Pointer Klub’s bestyrelsesmøde i Vejle d. 8. august 2012 
 

Dagsorden  
  

1.  Fastsættelse af endelig dagsorden 

Dagsorden godkendt med tilføjelsen ”pokaler” i pkt. 3. Formanden beklagede, at der havde 

været meget mailkorrespondance, og alle var enige om at mails let kan misforstås. Fremover 

skal der holdes bestyrelsesmøder oftere, samt at man griber til telefonen i påkomne tilfælde. 

Flemming Sørensen, ankermand på hovedprøven og Joakim Skovgaard, dommerudvalget, skal 

også med på maillisten. 

  

2.  Nordisk samarbejde, ansvarsområder 

Dette er Flemming Fugledes ansvarsområde. Efter aftale har Jens Bang udarbejdet forslag til nye 

regler for Unghundematch og Nordisk Match. Sverige afholder i 2013, men vi afventer stadig 

datoer fra svenskerne, så vi også kan planlægge vores datoer i efteråret. 

  

3.  Bestyrelsens samarbejdspartnere -uddelegerede ansvarsområder, Pokaler 

Opgavematrix skal opdateres vedr. årbog, hvor Alex Nissen er ansvarlig for sponsorer 

(økonomi) og Elsebeth Lovén er med i redaktionen for DPK. Ansvarlig for Markedsførings-

udvalget er Jan Koch. Formandinden er prøveleder på EfterårsVK. 

Formanden har købt en sølvpisk og foræret klubben den, efter at han og Villy havde overbudt 

hinanden på Lauritz.com. Den har tidligere tilhørt bageribestyrer Sv. Larsen. 

 

4.  Hubertus 26/9-2012 – FFJ  – 

Efter aftale med formanden har Peter Due fundet terræn og lavet invitation til Hubertus. 

Villy tager kontakt til Peter, om der er søgt fældningstilladelse. Er ok.  

FFJ er ansvarlig for Hubertus Vest og Villy er ansvarlig for Hubertus Øst fra 2013. Der skal 

arbejdes på at følge FCI reglerne i 2013 om singlesøg, samt at det er den bedste fra hver prøve, 

der udtages til Hubertus DM. 

Det undersøges hvor Hubertus DM 2013 skal afholdes og hvilken klub. 

 

5.  Økonomi - AM Pedersen – 

Økonomien ser fin ud, der er pr. 31/7-12 et overskud på ca. kr. 18.000, medlemstallet ligger 

fortsat stabilt. Der skal gives grønt lys til Peter at filmen må komme på hjemmesiden. Vedr. 

præmier skal der indkøbes sølvnåle og 2. præmier. Det bliver fremover Holmegaard vandglas. 

Dette klarer Anna Marie Skov. 

 

6.  DPK efterår 22/9-2012 +  DM 14/10-12  

Hædersbevisninger til 2 personer. 

DPK efterårsvinderklasse 2013 afholdes på Fyn med Alex Nissen som prøveleder. Der gives kr. 

2000 pr. terræn. 

 

 

 

 

 



7.  Hovedprøven 22-23-24. marts 2013   

Dommere er inviteret. UKK Flemming Sørensen, Poul Valdemar Nielsen, Brian Krogh, Alex 

Røge Hermansen, Erik Petersen, Jan Andreassen og ordf. VK Erling Clausen. Vores egne 

dommere hjælper efter behov f.eks. Allan Diederichsen, Jan Kock, Jørgen Gordon. 

Standkvarter Vildbjerg Centret. Depositum er betalt. Knud Overgaard er prøveleder. 

Bilag med ansvarsområder gennemgås på næste bestyrelsesmøde. Bilag vedr. inden prøven 

rettes til 

 

8.   Evaluering familiedag 2012. 

Rigtig godt arrangement. 

Familiedag 1-2/6. 2013 – på Fyn – Alex Nissen 

Dommer udstilling: Forslag Knud Viggo Jensen. Elsebeth inviterer. 

På FJD-udstilling 2013 er Gunnar Jensen dommer.  

 

9.   DKK 

Elsebeth forhører hos DKK om DPK’s adresse kan rettes til Villy, der er vores DKK 

repræsentant, og Elsebeth renskriver kritikkerne til årbogen, lettere postgang. 

 

10. Derbyet 15.-16. marts 2013 

Afholdes i Nordjylland.  2. heat og matchning på Toftegård. Ingelise og Poul Rasmussen er 

prøveledere. Jes Krag og Flemming Fuglede stiller terræner til rådighed for DPK. Standkvarter 

er på Luneborg Kro. 

 

11.  DPK´s niveau bestyrelsesmæssigt, servicemæssigt (medlemmerne) 

       i sammenligning med de andre specialklubber 

Iflg. Formanden udtaler andre klubber at vi forkæler vores medlemmer, har den bedste 

hjemmeside mv. Vi har heller ingen medlemmer der klager, så de må være tilfredse, det er jo 

dejligt. 

 

12. FJD samarbejdet -  markedsføringsmøde 31/8 

Jan Koch kan ikke deltage, men det gør Alex Nissen og Jens Foldager. Jan deltager i 

evalueringsmøde midt i august over afholdte arrangementer. Der er enighed om, at skal arbejdet 

fortsætte skal det kun være med de engelske hunde, ellers bliver det alt for tungt. Vi har svært 

ved at markedsføre vores hunde. Jagtforeninger giver ikke noget, de vil kun skyde. På dyrskuet i 

Herning kunne der tiltrækkes folk, men det var mest pga. et kuld hvalpe. Thomas Kristensen vil 

forsøge med kontakt til lokal-tv. På Fyn der var en del besøgende på standen, en enkelt person 

var helt sikker på, at han skulle have en pointer. 

 

13. Repræsentantskabsmøde 2012  
Afholdes på Fyn hos Anne-Marie fredag d. 7. december kl. 17.30 med peberrodskød. 

Bestyrelsesmøde holdes forinden kl. 13. 

 

 

 

 

 



 

14. Vintermøde lørdag d. 5/1-2013 
Afholdes på Fyn med biksemad. Hvad skal der ske? Brainstorm: Udstillingsdommer?  Hvem?? 

Biotoppleje? Vildtpleje i det åbne land? Spørge medlemmerne, når vi ses på prøverne? Dyrlæge 

fortælle om sygdomme? Alle går i tænkeboks. 

15. Avlsfonden, udenlandske parringer  
Anne-Marie har udarbejdet forslag til tilskud fra avlsfonden ved parring/import af sæd med 

udenlandske hanhunde. Tages op på repræsentantskabsmødet for at høre medlemmernes 

kommentarer. 

Der er pt. 3 ansøgninger om tilskud til import af hvalpe – intet udbetalt endnu. 

 

16. Jagthunden 

Der er forslag fremme fra de engelske klubber om, at bladet kun skal udkomme 4 gange om året. 

For at få mere stof til Jagthunden skal Villy kontakte Jan Rasmussen og Erik Petersen vedr. at 

planlagte kuld kan komme i Jagthunden. Samt at fremover skal Stafetten i Jagthunden før den 

kommer på hjemmesiden. 

 

17. DGSK’s Brugsprøve/racedyst fredag d. 28/9-12 på Lolland.  

I forbindelse med DGSK’s jubilæum afholdes brugsprøve/racedyst med 3 hunde fra hver race. 

DPK’s udtagelseskriterier: Vores VK: 1.v., 2.v. og 3.v., hvis de får HP, derefter er det 1. pr. fra 

Brugsprøverne, hvor der evt. må trækkes lod, som foretages af bestyrelsen umiddelbart efter 

VK. 

 

18. Julebrev 

Der udsendes opkrævning af medlemskontingent sammen med julebrevet. Formanden kontakter 

Niels Ove Mølgaard om han vil skrive igen. 

 

19.  Næste bestyrelsesmøde  

Afholdes d. 7/12-12 kl. 13 hos Anne-Marie, hvor bl.a. ansvarsområderne for Hovedprøven skal 

gennemgås. 

 

20.  Eventuelt 

Film: For mange penge, evt. spørge Erik Petersen om han kender en billigere løsning. 

Villy spør’ til HD. Har været diskuteret meget i DPK, men det er ikke aktuelt for vores hunde. 

 

Referent 

Elsebeth Lovén 


