Referat af Dansk Pointer Klub’s telefonmøde
Mandag d. 6. maj 2013

1. Fastsættelse af endelig dagsorden
Som nedenstående.
2. Afrunding af økonomi for Hovedprøven 2013
Hovedprøven gav et underskud på 5.530 kr. Der var ikke så mange startende hunde, som
der plejer at være.
På grund af underskuddet betaler bestyrelsen selv for værelserne. Fremover vil bestyrelsen
kun få betalt værelserne såfremt prøven giver overskud.
Pga. af stort indkøb af præmier er der underskud i kassen. Præmier tages med i regnskabet
under præmiebeholdning.
Evt. mangel på likvid, tages midlertidigt fra overskudskontoen.
3. Udtagning af landshold til Nordisk Match 2013
Point beregnes ud fra point til årets pointer, for prøver efterår 2012 og prøver forår 2013.
Der udtages de 3 hunde med flest point. Den 4. hund og en reservehund udtages af
bestyrelsen efter vores efterårsvinderklasse. Dette for at give chancen til en hund, der har
vist sig godt frem på marken. Udtagelseskriterier vil blive lagt på hjemmesiden.
De Nordiske formænd har aftalt, at man følger det gamle regelsæt. Formanden
foranlediger at reglerne kommer på hjemmesiden. De Nordiske formænd holder
telefonmøde d. 23. maj 2013.
4. Hovedprøve 2014
Angående om vores hovedprøve evt. skal flyttes til Holbæk, bliver afgjort på FJD’s møde på
onsdag d. 8. maj 2013. I så fald skal der bestilles standkvarter på Hotel Strandparken og
Lunde skal afbestilles.
Formanden har efterfølgende oplyst efter mødet, at FJD har besluttet at lave om på
rækkefølgen, således at man mest formåls tjenligt placerer hovedprøverne af hensyn til
kommende jubilæumsprøver.
Dansk Pointer Klubs’s Hovedprøve 2014 afholdes derfor d. 4.-6. april 2014 i Holbæk.

5. Familiedag på Fyn
Som dommer er inviteret Knud V. Jensen. Under bestyrelsens time vil Alex orientere om
agerhønseprojektet med nyjægerne.

6. Evt.
Alex syntes det burde være fastlagt, at betaling for terræner skal bruges til indkøb af fugle
til udsætning. Det er en stor udgift til prøverne.
Anne-Marie mener at indskud til prøverne har kostet 350 kr. de sidste syv år. Måske burde
prisen sættes op. Flemming undersøger i FJD, der skal indstille til DJU.
Alex mangler respons vedr. agerhøns/nyjægere fra Sjælland, men Villy vil gerne have
oplægget først, så han ved, hvad vi kan tilbyde. Thomas Kristensen står for det på
Flemmings terræner. Alex kommer snarest med oplæg.
Arne Larsen har meddelt, at han godt kan klare FJD udstillingen, hvis Jan påtager sig at
byde velkommen. Dejligt at Arne er klar igen.
Anne-Marie har ikke hørt fra Laust vedr. indkøb af ny sædbeholder.

Referent
Elsebeth Lovén

