Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde
Lørdag den 20. Juni på Djursland
Dagsorden
1. Underskrift af referat fra sidste møde
Underskrift udskudt til næste møde.
2. Siden sidst – efterretninger
Christian Johansen orienterer omkring FJD’s øjeblikkelige situation. Christian
Johansen har været på rundtur til alle de engelske klubber for at sikre, at
der er opbakning til hans kandidatur. På denne baggrund har Christian
Johansen besluttet at påtage sig opgaven med at samle FJD igen.
3. Fastsættelse af endelig dagsorden
Dagsorden er godkendt.
4. Evaluering af Hovedprøven 2015 i Vildbjerg den 3-5. april
Der var enighed om at det var en super god prøve. Både angående
kvaliteten af hundene samt afviklingen af selve prøven. Formanden retter en
særlig tak til Allan Diederichsen og Flemming Sørensen for en stor indsats.
5. Apporteringsprøver i DPK-regi i 2015
Flemming Fuglede arrangerer en prøve i Løkken den 1. August. Flemming
Sørensen og Allan Diederichsen planlægger apporteringsprøve i
Sønderjylland lørdag den 15. August. På Sjælland arrangerer Elsebeth og
Villy Lovén en apporteringsprøve i Hagested-Gislinge lørdag den 27. Juni.
6. Familieweekenden 2016 Hvor?
Familieweekenden er stadig åben. Erik Aarø og Christian Johansen overvejer
at arrangere familiedagen og prøver derfor at undersøge, hvad der kan lade
sig gøre.
7. DPK’s efterårsvinderklasse 2015 i Nordjylland
DPK’s efterårsvinderklasse bliver lørdag den 26. September. Ordførende
dommer er ikke fundet endnu. Alex Hermansen og Allan Bredsgaard bliver
meddommere.
Prøven afholdes på terrænerne omkring Borupgård og Gl. Toftegård.
8. De fælles Vinderklasser forår 2015, bl.a. DM evaluering
Bestyrelsen er glade for at Pointerne er kommet tilbage og har gjort det
rigtig godt hele foråret. Det lover godt for de kommende år.

9. Vintermødet Januar 2016
Bestyrelsen vil gerne høre om der er ønsker omkring indholdet af
vintermødet 2016. Lige nu er der ikke kommet forslag.
10.
Nordisk Match 2015
Nordisk match bliver afholdt mandag den 5. oktober. Ordførende dommer er
ikke blevet valgt endnu. Pointsystemet bliver resultater for 2015 vurderet
efter point skalaen for Årets Pointer. Prøven afholdes på Schackenborg.
11.
VM 2016
Der skal udtages 2 hunde blandt de engelske racer. Der kan muligvis blive
tale om 4 hunde. Der laves højst sandsynligt udtagelsesprøver under de
internationale FCI regler.
12.
Hovedprøven 2016
DPK er til bestyrelsens store glæde tilbage på Fyn. Der har været afholdt
mange gode prøver på Fyn. Alex Nissen er prøveleder. I 2015 blev der åbnet
for tilmelding i Marts. I 2016 planlægges det, at der åbnes for webtilmelding
tidligere af hensyn til de udenlandske medlemmer.
Terrænerne er på plads og der holdes afslutning på Boltrupgård.
13.
Økonomi
DPK har en god økonomi og likviditeten er god. Hovedprøvens overskud
skyldes lotteriet. Vi har 180 medlemmer + 11 medlemmer ekstra i
sædbanken.
14.
Fremtidsudvalg
I fremtidsudvalget arbejdes der stadig med nye løsninger til klubben. Der er
ikke materiale, som er klart endnu.

15.
evt
DPK søger at lave et superbruger kursus for webtilmelding til prøver.
Følgende medlemmer vil gerne deltage: Steffen Olesen, Bent Olsen, Søren
Espersen, Anne B. Hansen, Lasse Weberg.
Bestyrelsens time.
Jens Have spurgte om ikke Pointerklubben burde have et telt på Vissenbjerg
udstillingen ? Bestyrelsen var enige. Arne Larsen fik til opgave at leje et telt
til Vissenbjerg 2016, så klubben kan byde på rundstykker og kaffe til
deltagerne.
Referent
Lasse Weberg

