Dansk Pointer Klub’s bestyrelsesmøde i Blangstrup
d. 21. september 2013 kl. 19

Dagsorden
1.

Fastsættelse af endelig dagsorden

Ingen ændringer

2.

Evaluering af FJD udstillingen 2013

Kvaliteten faldende i forhold til tidligere, størrelse og masse på tæverne og
psyken er et problem, men typen er ok.

3.

Evaluering af familiedagen 2013

Måtte desværre aflyse lørdag, pga for få tilmeldinger.
Rigtig god søndag med mange deltagere og god debat efter frokosten.
Tak til Fynboerne for et godt arrangement.

4.

Familiedag 2014

Forslag til at vi først starter lørdag med frokost. Og så flytte til den 1.
weekend i august, da udstillingen ligger meget tæt på FJD udstillingen. Det
undersøges om Team Kruse kan afholde i Sønderjylland.

5.

FJD møde på Fyn – Formanden

Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23. sept. 2013
Bla. pga. den nylig vedtagne fordeling af udtagelse til DM. Formanden har
fået fuldmagt til at tage de fornødne beslutninger på bestyrelsens vegne.

6.

Nyjægerjagter – Alex

Lige nu er der tilmeldt følgende: Sjælland 4 – 1 ledig plads, Fyn 5.
Nord Jylland 4 – 1 ledig plads. Sønderjylland 5.
Der skal aftales levering af fugle til Sjælland.
Alex står for regnskabet. Våben og Jagt vil gerne omtale arrangementet.

7.

Jagtmesse Gram Slot – Jan

Det er dejligt at Arne og Maria Larsen er friske til at repræsentere DPK med
deres hunde. Tak til dem.
FJD’s markedsføringsudvalg havde stort set arrangeret det hele.
Der er ingen grund til, at vi skal arbejde videre med markedsføringsudvalg
for de engelske hunde.

8.

Nordisk Match – udtagelse af 4. hunden og reserve

Aftalt at udtagelsen af 4. hunden og reserven offentliggøres i forbindelse
præmieuddelingen ved DPK’s efterårsvindeklasse.
Nordisk Match afholdes i Danmark i 2018 i forbindelse med DPK’s jubilæum
d. 5-6-7-8. april i Holbæk. Norge vil forsøge at holde NM i 2015.

9.

Gave til Svensk Pointerklub

DPK giver en ”Dyring” platte til Svensk pointer klub’s 110 års jubilæum.

10.

Sct. Hubertus 2013

Villy vil prøve om det kan lade sig gøre at afholde en prøve lørdag før DM
for pointere og evt. andre, hvis der er plads, og der kan skaffes terræn.

11. Repræsentantskabsmøde 2013
Anne-Marie tilbød at holde repræsentantskabsmødet. Det bliver fredag den
6. december kl. 17.30.

12. Vintermøde 2014 – forslag til indlæg?
Vintermøde afholdes lørdag d. 11. januar 2014 på Centrovice. 180 kr. incl.
Morgenmad og frokost.
Emne: Agerhønsenes Dag.

13. Hovedprøven 2014 – herunder valg til bestyrelse og
repræsentantskab
På valg: Bestyrelsesmedlem kasserer Anne-Marie Petersen (Fyn)
Regionsrepræsentanter: Svend Buchhave og Alex Nissen (Fyn)
Suppleant: Jørgen Gordon
Hotel Strandparken i Holbæk er reserveret.
Formanden har haft kontakt til dommere.

14. DPK’s efterårsvinderklasse 2014
I 2014 afholdes efterårsvinderklassen på Gl. Toftegård og Borupgård.

15. Status på sædbanken
Sidst tappet 27/2-13 opdateret på hjemmesiden d. 19/9.
Der indkøbes først en sædtank mere, når der er brug for det.

16. Klubbens økonomi
Medlemmer 212 heraf 78 ordinære, 30 udenlandske,
Hovedprøven gav desværre et underskud på ca. 2400 kr.
Familiedagen gav et overskud på 6700 kr. på trods af ændringen.
I alt er der et underskud på 27000 kr. pga der er købt præmier for 41000
kr.
Alex indkalder til et møde vedr. årbogen. Der mangler sponsorer.

17. Opgavematrix og årshjul for opgaver
Der er deadline til Jagthunden d. 1/11-13.
Referat af Vinderklassen og DM.

18. Underskrift af protokol/referater
Alle referater er underskrevet.

19. Næste bestyrelsesmøde
Fredag d. 6. december 2013 hos Anne-Marie.

20. Eventuelt
Hovedprøven 2015 – Vildbjerg. Det undersøges om standkvarter evt. kan
være på Hotel Vildbjerg.
Hovedprøven i 2016 afholdes på Fyn.

