
Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde 

Fredag den 3. april 2015 i Vildbjerg 

 

Referat 

Agenda 

 

1. Konstituering af den nye bestyrelse efter den ordinære generalforsamling 

Flemming Fuglede byder som den der har siddet længst velkommen til den nye bestyrelse. 

En særlig velkomst til Lasse Weberg, som ved den ordinære generalforsamling blev valgt, da Villy Lovén ikke 

ønskede genvalg. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand:    Flemming Fuglede 

Næstformand:   Jan Koch 

Sekretær:    Lasse Weberg 

Derbyudvalg:    Flemming Fuglede 

FJD repræsentant:                                             Christian Johansen 

Markedsføringsudvalg:   Jan Koch 

DKK repræsentant:   Jan Espersen 

Sponsorer:    Alex Nissen 

 

Anny Didrichsen fremlagde et fint regnskab på generalforsamlingen og fortsætter som DPK’s kasserer 

 

2. Køb af årbog 

Der bliver kun solgt ca. 60 årbøger. Der ligger et stort arbejde bag årbogen, så derfor vil det være bedre om 

der kunne sælges flere. På familiedagen vil bestyrelsen tage op om årbogen skal ligges ind i kontingentet. 

 



3. Formandskab i FJD 

Pga. stor uenighed i FJD har bestyrelsen i DPK foreslået Christian Johansen som formand for FJD. Christian 

Johansen har indvilget i at påtage sig opgaven, hvis alle 13 klubber i FJD støttede op omkring det. 

Bestyrelsen kan med glæde konstatere at de andre 12 klubber har sagt ja til at Christian Johansen overtager 

formandskabet.   

 

4. Vinderklasse pokaler 

På den ordinære generalforsamling blev det debatteret, hvordan DPK bedst håndterer de regionale DKK 

vinderklassepokaler. Anne-Marie Skov har allerede nu en stor opgave i at håndtere de andre pokaler. Det 

blev foreslået, at det kunne håndteres i regionerne.  

Efterfølgende har Allan Didrichsen tilbudt at hjælpe med at håndtere DKK vinderklasse pokalerne. Anne-

Marie Skov har sagt ok til denne løsning. Bestyrelsen siger tak til Allan Didrichsen for hjælpen. Det betyder, 

at DPK kan fortsætte med at uddele pokaler i DKK VK. 

 

5. DPK’s efterårsvinderklasse 2015 

I 2015 afholdes efterårsvinderklassen på Gl. Toftegård den 26/9. Flemming Fuglede kommer med forslag til 

dommerne og sender navnene til resten af bestyrelsen.   

 

6. Nordisk Pointer match 

Nordisk Pointer match afholdes normalt hvert fjerde år og da Norge ikke som aftalt kan afholde i 2015 er 

det aftalt at Danmark overtager og næste match er i efteråret 2015 mandag d. 5/10 på Schackenborg Gods. 

Der skal udtages en dommer fra hvert land. Den danske dommer er hoveddommer. Der skal udtages 4 

hunde + 1 reserve. Formanden orienterer de Nordiske kollegaer   

Følgende udtagelsesregler gælder for Nordisk Pointer match: Alle vinderklasser i 2015. De 4 hunde med 

flest point kommer med. Bestyrelsen udtager 1. reserven. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde afholdes lørdag den 20. Juni på familiedagen. Alex Nissen er forhindret i at deltage denne 

weekend.  

Flemming Fuglede   Jan Koch 

Alex Nissen  Jan Espersen  Lasse Weberg 


