Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde
Lørdag d. 6. december 2014 kl. 9.30 i Vejle
Referat
1. Underskrift af referat fra d. 2/8-14
Referat blev underskrevet.
2. Siden sidst – efterretninger
Alex refererede fra møde i derbyudvalget, hvor forslaget om bl.a dommere
fra alle 3 racer blev nedstemt , som også i FJD. Derbyudvalget har støttet
med 4000 kr. til fugle på Midfyn og igen i 2015.
ESK og DPK har også støttet med 11 familier. DISK og DBK har også støttet.
Formålet er, at vi skal kunne komme tilbage til Fyn og holde de store prøver.
Der er lavet flot Sponsoraftale med Proff dog.
Fl. F. refererede fra FJD: DGSK fastholder kontingent, men nedlægger
husstandsmedlemmer.
Der havde været problemer med fældning af fugle i efteråret ved Herning,
man ville ikke have skudt fasaner, det er et problem. Det er dog oplyst
senere, at det var en fejl.
Nye emner til dommerelever, der er ingen indstillet.
Der var forslag om en årlig racedyst-markprøve VK med de 5 engelske. God
ide, men det skal være efter DM og en anerkendt prøve.
Henrik Raae stopper som formand. Valget til DKK blev diskuteret.
Man er ikke enige om, at standen er det vigtigste for en stående hund.
Villy prøver at finde en person, der evt. kan afholde Hubertusprøve.
DKK Jan Espersen: Formandsmøde d. 3/1-15 med bl. a nyt IT udstillingssystem, det har ikke interesse for DPK.
Etiske anbefalinger: En DPK hund er parret efter den er fyldt 8 år. Jan laver
skriv til hjemmesiden, man kan faktisk søge dispensation.
3. Fastsættelse af endelig dagsorden
3a. Alex orienterede om henvendelse fra Laust. Alex foreslog at Laust skriver
om de importerede hunde, hvad de har præsenteret og om deres afkom,
samt parringer med udenlandske, og hvad der kommer ud af det til årbogen.
Bestyrelsen syntes det er en god ide.
3b. Allan Diederichsen foreslår at vi skal gøre opmærksom på hjemmesiden,
hvornår der holdes bestyrelsesmøde, så medlemmerne har mulighed for at
komme med forslag til punkter. Det sker fremover.
Kan vi på en eller anden måde lave et træningscenter, evt. dagstræninger,
der kan flyttes rundt omkring i landet, så vi har mulighed for at træne og evt.
hjælpe hinanden. Allan kommer med et oplæg.
4. Hovedprøven 2015 i Vildbjerg den 3-5. april
Generalforsamling: På valg er Jan Koch og Villy Lovén. De sjællandske
regionsrepræsentanter Niels Ekholm Petersen og Peter Due er også på valg.
Iflg. de nye love skal der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant for et år.

Forslag til ændringer af klubbens love i henhold til DKK’s standardvedtægter
iflg. brev fra DKK 17/7-14. Elsebeth laver forslag til ændring af DPK’s love
Årspokaler blev gennemgået samt ansvarsområder.
Flemming Sørensen vil gerne hjælpe med hovedprøven.
Fl. Sørensen, Anny og Søren Espersen taler sammen om Hundeweb og
katalog.
Elsebeth laver invitation til Jagthunden mv. OBS betaling. Det koster 100 kr.
ekstra ikke at tilmelde til tiden, da det giver alt for meget administration for
kassereren. Udenlandske deltagere skal også betale ved tilmelding.
5. Vintertræning og Apporteringstræning/prøver i DPK-regi i 2015
Det meste er sat på hjemmesiden.
6. Familieweekenden 2014 i Ribe og på Djursland i 2015
Det gik fint, men stedet var måske ikke det mest egnede.
Flemming aftaler med Børge, hvilken dato de vil holde det i 2015.
Jan Espersen overtager udstillings tilmeldinger fra Elsebeth.
7. DPK’s efterårsvinderklasse 2014 i Nordjylland og DPK’s
efterårsvinderklasse i 2015
Det gik meget fint med gode terræner.
I 2015 påtænkes vores VK afholdt på Sjælland – Liljendal – Erik Juhl som
tovholder. Det bliver formentlig sidste weekend i september – skal lige
tjekkes med de øvrige klubber.
8. De fælles Vinderklasser efterår 2014, bl.a. DM
Formanden syntes det gik rigtig godt i Nordjylland til DM.
Øvrige prøver har været afviklet på en forsvarlig måde.
9. Vintermødet d. 10. januar 2015
Program er sendt til Jagthunden. Diskussion og hyggeligt samvær vil
fortsætte efter frokost.
10. Repræsentantskabsmødet d. 10. januar 2015
Der er sendt mail med dato til repræsentanterne. Dagsorden forventes at
blive sendt ud inden jul.
11. Årbogen 2014
Pokalsiderne har Anna-Marie opdateret. Deadline d. 10/2-15 for de nordiske
klubber, Jan Koch sender oplysningen til dem.
Bent Olsen finder billeder fra Hovedprøven mv.
12. Jagthunden/hjemmesiden/facebook
Herunder mærkedage.
70 år
Hans Kurt Hansen
19/5
Alex Nissen
24/5
Åge Christiansen
7/12
80 år
Lis Sorø Larsen
20/10
90 år
Hanne Pahle
20/7

13. Indstilling af emner til dommeruddannelsen
Alex spørger et evt. muligt emne
14. Økonomi
Kontingent skal fremover overføres til vores bank. Vi kan ikke selv printe
kontoudtog ud mere, men de sender det ud 4 gange om året.
Økonomien ser fin ud, flot regnskab. Måske kommer der noget fra FJD
udstillingen.
Overskud fra bl.a. familiedagen på 13.000 kr. og årbog 6000 kr.
Sjusglas vil fremover også blive uddelt til 3. pr., så vi ikke har for stort lager.
15. Status på sædbanken
Henvendelser fra udlandet, der gives orientering om hundene, og der
formidles kontakt til ejerne.
16. Næste bestyrelsesmøde
Torsdag d. 2. april 2015 i Vildbjerg kl. 18.00
17. Evt.
Forslag fra Allan D. om vi kunne lave en unghundeprøve, hvor der bedømmes
efter de kriterier, som vi vil have vores hunde skal vise.
Forslag om at regnskabsåret følger kalenderåret. Således at 2015 bliver et 14
mdr. regnskab.
Prioriteringsliste om vores racer til FJD
1. Standen – (er vel en selvfølge for en stående hund)
2. Psyke, opførsel i hjemmet
3. Vildtfinderevner
4. Holder god kontakt/samarbejde
5. Naturligt bredsøg
6. Smuk stil og god galopaktion
7. Smukt racetypisk udseende
8. Apportering
9. Koldblodighed overfor flyvende vildt
10. Sekundering
Referent Elsebeth Lovén

Flemming Fuglede Jørgensen
Formand

Alex Nissen

Jan Koch
Næstformand

Villy Lovén
Sekretær

Jan Espersen

