Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde
Torsdag den 19. Maj 2015 på Qvistgaard
Dagsorden
1. Fastsættelse af endelig dagsorden
Dagsorden godkendt af bestyrelsen.
2. Underskrift af referat fra de sidste møder
Sidste referat underskrevet. Jan Espersen er fraværende.
3. Siden sidst – efterretninger fra formanden
FJD:
Både Christian Johansen og næstformanden er genvalgt uden
modkandidater.
Ny sekretær i FJD er Ingelise Rasmussen (ES). Et godt valg som vi alle kan
være glade for.
Drente er ude af FJD. Kleiner Münsterlænder overvejer deres fremtid i FJD.

DKK:
Kandidat til DKK er ikke endelig besluttet, men der arbejdes på at finde en
egnet kandidat.

4. Evaluering af Hovedprøven 2016 i Vissenbjerg på Fyn
Bestyrelsen har kun hørt ros for Hovedprøven. Alex har gjort det fantastisk
som prøveleder. Anny har klaret bookningen og betaling rigtig flot.
HP i 2016 var den største prøve vi har afholdt.
Tidsfristen for tilmelding var 3 dage før. Det var måske lidt sent. Tilmelding
for sent koster 100 DKK i bøde. Det fjerner vi næste år, da det er for
besværligt at håndtere.
Næste års HP i 2017 skal også annonceres i SPK og NPK. Det vil Bent Olsen
og Alex Nissen tage sig af.
Hovedkvarteret var godt. Det kan vi bruge en anden gang også. Hotellet har
tilbudt at DPK kan bruge deres andet hotel i Herning også.

Lars Bæk havde en fin måde at afvikle Amerikansk lotteri på. Bestyrelsen
siger tak til Lars for indsatsen.
Tilmelding for udenlandske medlemmer skal ske ved hovedprøven, da DPK
ellers skal betale gebyr på 50 DKK. Derudover skal alle udenlandske
medlemmer have en kopi af stambogen med.

5. 100 års jubilæum i 2018
Jubilæums prøve 2018. Bestyrelsen forventer 350 starter. Prøven afholdes
den 3, 4, 5, 6, 7 og 8. April.
Oplægget er:
Tirsdag: Unghunde match u. 2 år. Placering til de 6 bedste hunde. Hertil
også kvalitetsprøver.
Onsdag: Int. VK – alle racer (tæller ikke med i årspokaler).
Torsdag: Udstilling formiddag.
Fredag – Søndag: HP afholdes som den plejer.
Bestyrelsen forventer at bruge 100.000 af formuen på Jubilæumsprøven.
Lasse tager kontakt til Danske Bank med henblik for salg af obligationer.

6. Hoveprøve 2017
HP i 2016 bliver i Herning den 24, 25 og 26 Marts. Standkvarter bliver
Vildbjerg. Prøveleder bliver Knud Overgård.

7. Familieweekenden 2016 i Skive
Datoen er flyttet. Med Erik Aarø’s som styrmand kommer det til at køre.
8. DPK’s vinderklasse 2016
DPK vinderklasse bliver den 30. September i Nordjylland.
9. Vintermøde 2017
Vintermødet 2017 bliver på Bæredygtig Landbrugs domicil i Qvistgaard.
Lasse Weberg vil tage kontakt til en erfaren hundefører indenfor politiet med
henblik på et oplæg omkring hunde psykologi, dressur og lederskab.
10.
Årbog 2017
Årbogen giver overskud. Bestyrelsen takker Poul Aagård og Elsebeth Lovén
for et flot arbejde i forbindelse med årbogen.

11.
VM 2016
Jes Kragh og Flemming Fuglede lægger terræner til i Nordjylland. DPK yder
en stor indsats i forbindelse med VM. Der bliver udtagelsesprøve i
Juelsminde.
Følgende datoer:
20 - 21. okt.: Vadehavs cup
22. okt.: VM
23. okt.: Sct. Hubertus
24. okt.: VM

12.
Økonomi
HP gav et overskud på 11.101 DKK. Kassebeholdningen er ca. 60.000 DKK.
Det samme som sidste år.
13.
Fremtidsudvalget
DPK’s bestyrelse er glade for at vi har et fremtidsudvalg. De andre klubber
overvejer at gå samme vej. Anne B. Hansen orienterer om kommende
aktiviteter på vores familiedag.
14.
Mentorordning
Mentor ordningen kører fint og de nye medlemmer er glade for den positive
modtagelse i klubben.

15.
Apporterings træning
Apporteringsprøver og træning. Nordjylland afholder apporteringsprøve
sidste weekend i Juli sammen med ISK. På Sjælland afholdes som sædvanlig
apporterings prøve i Juni med træning i løbet af foråret.
16.
Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver i December.
17.
Evt.
NPK – Robert Gill bliver ny formand for NPK.

