Referat af Dansk Pointer Klub’s bestyrelsesmøde i Ribe
Lørdag den 2. august 2014
1. Fastsættelse af endelig dagsorden
Ingen ændringer
2. Underskrift af referater
Referater er underskrevet
3. Økonomi herunder terrænledere mv. (bilag eftersendes)
Det ville være en fordel at de 5 klubber kunne blive enige om betalingen, men
det er svært. Hvilket niveau skal vi lægge os på.
Oplæg 35o kr. pr. terræn + festmiddag – ingen gaver – 100 kr. pr. dag til
øl/vand.
Formanden kontakter Knud Overgaard for at høre om priser, derefter
kontaktes de øvrige formænd for at finde et leje.
Der bør betales det samme, og egentlig burde der måske ikke betales om
foråret.
DPK’s økonomi. Anny er hjulpet godt i gang af Anne-Marie. Det er lykkedes at
få ændret banken. Der sker ikke mange bevægelser i øjeblikket.
4. Sædbanken samt udbetaling til importer
Indlæg fra Laust i Tænke-tanken blev omtalt. Dette bliver et punkt i Bestyrelsens time på familiedagen. Bestyrelsen har vedtaget, ikke at have et avlsråd,
men det er op til de enkelte medlemmer, hvad der avles på.
5. DKK’s godkendelse af ændrede love
DPK’s ændrede love er godkendt af DKK d. 17. juli 2014.
Da DKK har udsendt ændringer til standardvedtægter skal vores love
gennemgås igen. Elsebeth følger op på dette.
6. Siden sidst – fra formanden
På mødet i DJU 11/6-14 blev det besluttet at, det er tilladt i en prøveperiode
på 2 år, at bruge markeringsdækken på alle typer markprøver fra efteråret
2014.
Det bliver permanent, at DJU afholder forårsvinderklasse.
Efter DM, et holds vinderklasse kan undlade lodtrækning til 2. heat, dog skal
hundene have en samlet tid på minimum 25 min. DJ kan også holde
efterårs-vinderklasser.
Ingen begrænser efter DM. FJD prøver skal koordineres bedre.
Lorens Clemmensen havde en vandrepræmie fra Gordon Setter Klub, der
fejlagtig er afleveret. Alex taler med Anna-Marie.
FJD afholder seminar d. 15. august mod fremtiden, Alex og Arne Larsen
deltager.
Fordeling af dommere på de store prøver blev diskuteret.

7. Gennemgang af opgavematrix og årshjul (bilag udleveret)
Nogle enkelte regionsrepr. kunne godt være lidt mere aktive.
Årshjul for september blev gennemgået.
Skal vi forsøge med en Hubertusprøve igen? Alex påtog sig opgaven og finder
en dag, f.eks. Mandag d. 13/10 efter DM.
Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 10/1-15 på Centrovice kl. 8-10.
Efter kaffepause afholdes Vintermøde kl. 10.30 og frokost 12.30. Derefter
oplæg og debat ved Allan Bredskov og Anton Dahl.
Årshjulet skal tilrettes.
8. Apporteringsprøver i Hundeweb – herunder prøveoprettere
Da apporteringsprøver også skal oprettes i hundeweb, skal vi have flere
sugerbrugere. Villy forhører sig hos nogle af medlemmerne.
Vi må have flere på kursus, når de bliver tilbudt igen.
9. Evaluering af Vissenbjerg udstillingen
Vi fik en ny champ. FJD bør give tilskud til præmierne, da denne udstilling kun
er en udgift for klubberne.
Standarden var middel, enkelte gode hanhunde og der burde være mere
masse i tæverne. Erik Petersen efterlyser mere dishface på vores hunde. Jan
Kock sørger fremover for køb af vin til hjælperne.
10.
DPK’s efterårsvinderklasse 2014
Anette Lorentzen er prøveleder. Mødested på Gl. Toftegaard. Hvor prøven
afholdes samt på Borupgård og i Sindal. Øvrige opgaver fremgår af årshjulet.
11.
Repræsentantskabsmøde og Vintermøde
Se under pkt. 7
12.
Hovedprøve 2015 herunder dommere
Jørgen Gordon dømmer UKK, hvis ikke han selv får hund klar til deltagelse.
Sv. Age Vad ordførende til VK. Derudover er inviteret Allan Bredsgaard, Erik
Rimmen, Erik Winkler, Hans Jørgen Mogensen.
Annette og Elsebeth skal tale om priser med Sportscenteret.
13.

14.

Bestyrelsen har ordet på familieweekenden
Love godkendt. Er vinderklasserne blevet for små, skal man have et
min. på 20 deltagende hunde.
Medlemmer kan deltage på FJD mod fremtiden. Prisen 160 kr.
Indlæg i Tænke-tank af Laust, DPK har besluttet ikke at have noget
avlsråd, pikeret over det åbne angreb på bestyrelsen.
Kommende arrangement - Vinderklasse i Vendsyssel 27/9-14. 8.30.
Opfordre medlemmer til at deltage Jagt og naturmesse på Gram Slot
sidste weekend i august.
Næste bestyrelsesmøde
Fredag d. 5/12-14 i Vejle kl. 16

15.

Evt.
Anny foreslår at kontingent indbetales direkte til banken i stedet for
girokort. Dette vil blive oplyst i julebrevet, så der vil ikke blive
fremsendt girokort med fremover.
Det blev diskuteret nok en gang,hvornår der skal skrives om runde
fødselsdage. Det blev præciseret at der kun skrives, når man fylder et
10 år fra 60 år og opefter.
Alex – ungjægere, vi er blevet forespurgt om vi har nogle jagter i år.
Vi får for lidt ud af arrangementet. Så vi afholder ingen i år.
Alex hilsen fra Gunnar Larsen med tak for opmærksomheden ved hans
fødselsdag.
Forslag til ændring af lotteri ved hovedprøven, da det i dag tager for
lang tid. Allan og Alex aftaler forløbet af lotteri inden hovedprøven.
Pkt. til næste møde omkostningsniveau ved Hovedprøven.
Referent
Elsebeth Lovén

Flemming Fuglede Jørgensen

Villy Lovén

Alex Nissen

Jan Kock

Jan Espersen

