
Dansk Pointer Klub’s bestyrelsesmøde i Vejle  

d. 4. april 2013 
 

Referat 
  
1.  Fastsættelse af endelig dagsorden 
Blev fastsat som nedenstående punkter 

 

2.  Nuværende og fremtidig mail-korrespondance 
Vi skal huske at tænke over hvordan, hvad vi skriver i mails, det kan 

meget nemt blive misforstået. 
 

3.  Arbejdsfordeling i bestyrelsen 
Matrix ændres og mailes til alle, samt øvrige arbejdsopgaver/ 

tjeklister. (Elsebeth) 
Markedsføring Thomas – Alex.  

Peter Due har henvendt sig vedr. ungjæger-jagter, men har ikke selv 
terræn, evt. kan Poul Ellehøj og Niels Ekholm hjælpe. Det bør ikke 

være gratis, man skal være villig til at betale, så tages mere det 
alvorligt.  

Der skal laves pr hen over sommeren i Jagthunden, Jægeren mv. Det 
skal fortrinsvis være pointere, men ok med enkelte andre racer. Alex 

laver oplæg med økonomi. 

 
4.  Evaluering af hovedprøven 2013 

Knud roser os meget, vil meget gerne se os igen. Værten havde rost 
os til Knud.  

Skal vi overveje at prøve Hotellet næste gang? Fordelen på centeret 
er, at der mere plads.  

Erik dømte åben klasse, formanden gik med pga uddelingen af ekstra 
præmier, og aflastede derved de øvrige dommere. Det burde være 

oplyst ved morgenparolen, at formanden var meddommer. Jan Koch 
vedr. årbøger, hvordan får vi udleveret dem, så de ikke står frit 

fremme. Jan vil gerne påtage sig opgaven med udlevering af årbøger. 
Nogle årbøger bliver brugt til marketing. Vi afventer ESK 

generalforsamling om DISK skal være med i årbogen. 
Der skal læses korrektur på pointersiderne i årbogen af pointerfolk. 

  

Festmiddag, der bør være faste rygepauser. 10 min. efter hver ret. 
Lang aften, der skal kun være kritikker af matchningen, ellers kun 

hundens navn og fører på de præmierede. 
Alex hører ESK, hvordan de laver deres amerikanske lotteri. 

Vi skal huske at oplyse, hvis man bliver forsinket til arrangementerne. 



Alle årspræmier skal fremover uddeles under festmiddagen, således vk 

præmieuddelingen forkortes.   
Ved afslutningen af vinderklassen skal alle ekstra præmier uddeles 

samtidig. Formanden og Anna-Marie effektiviserer præmieuddelingen.  
Pokaler bør fremover afleveres på vintermødet.  

Det viser sig at det var et godt tidspunkt vi holdt hovedprøve med 
hensyn til fugle. 

Kan vi evt. flytte UK matchning fremover? Nej den skal bibeholdes om 
fredagen. 

Kan vi evt. uddelegere flere opgaver? Det er super at Flemming 
Sørensen klarer morgenparolen mv. og Joakim styrer pokaler. 

Der skal laves et nyt skema vedr. ansvarsområder til hovedprøven 
(Elsebeth) 

 
5.  FJD udstilling 2013 

Alex tager med til mødet i år. 

 
6. Familiedagen 2013 bestyrelsens time 

Formanden kan desværre ikke deltage pga. datters bryllup. Anne-
Marie hjælper til. Elsebeth står for amerikansk lotteri. Jan vil være 

behjælpelig med præmier. Der skal annonceres på hjemmesiden, skal 
stå øverst hele tiden. 

Udstilling: Hvalpe Thorkild Reintoft, øvrige Knud V. Jensen 
 

7.  Efterårsvinderklasse lørdag d. 21/9-2013 
Alle hold afvikles på Fyn. Alex Nissen er prøveleder. Ordførende 

dommer er Jørgen Gordon Andersen. 
 

8. Nordisk Pointermatch Sverige 
Er der orienteret om tidligere 

 

9. Dansk jagthunde derby 2013 
I derbyudvalget diskuterede man afviklingen af Debyet. DPK fremsatte 

ønske om efterårsderby, men det blev ikke efterkommet, forårsderby 
fortsætter således. 

 
10. Status sædbank 

Vi skal bruge en tank mere. Betales af avlsfonden. 
 

11. Klubbens økonomi 
Regnskabet fra hovedprøven er ikke helt færdigt. 

 
 

12. Hovedprøve 2014 



Der diskuteres i øjeblikket i FJD’s bestyrelse, hvordan man mest 

formåls tjenligt placerer hovedprøverne af hensyn  til kommende 
jubilæumsprøver. DPK 2014 flyttes måske til Holbæk. 

 
13. DKK’s forårsvinderklasse øst for Storebælt prøve 1.  

Dansk Pointer Klubs Vandrepokal III 
     Kan pokalen vindes til ejendom af et udenlandsk medlem? 

     I § 2 stk. 2.2 står: De vandrepræmier, der tilhører klubben, kan      
     ikke udføres af landet. 

Anna Marie skov tager beslutningen, da pokalen er udsat af Kennel 
Oksby.  

 
14. Dommere til hovedprøven 2014 

Flere emner blev diskuteret, formanden kontakter de foreslåede. 
 

15.  Eventuelt 

Skal DPK afholde Hubertus? Jan taler med Flemming S. og Thomas om 
der er interesse. 

 
16.  Næste bestyrelsesmøde 

Afholdes dagen inden vinderklassen, fredag d. 20. september 2013 kl. 
18.00 hos Alex. 

 


