
 Referat af Dansk Pointer Klub’s ordinære generalforsamling fredag den 4. april 2014 
kl. 19.30 på Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk 

 
Formanden bød velkommen til DPK’s generalforsamling 2014 til medlemmer fra ind- og udlandet, 
og ikke mindst til de fremmødte æresmedlemmer. 
Formanden oplæste herefter mindeord om de af klubbens medlemmer, der var afgået ved døden 
siden sidste generalforsamling. 
Formanden bad derefter forsamlingen rejse sig og mindes disse personligheder. 
Ære være Niels Peter Olesen’s minde. Ære være Jens Rasmussen’s minde. Ære være Hans Nielsen’s 
minde. 
 

1. Valg af 3 stemmetællere 
Forslag: Tage Jessen, Jens Have og Tom Hansen. Alle blev valgt. 
 

2. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog tidligere formand og æresmedlem Christian Johansen, der blev valgt 
med applaus. Christian takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var 
varslet rettidigt i Jagthunden og på hjemmesiden og dermed var beslutningsdygtig.  
 

3. Beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år til beslutning 
Formanden aflægger beretning for 2013. 
 

Året 2013 har for pointeren ikke været et af de år der resultatmæssigt vil gå over i historien. Vi 
vandt ingen af de afsluttende mesterskaber eller derbyet, vi var lige ved og næsten, men det er 
ikke godt nok for os pointerfolk. Årene har vist at der er store dønninger, vi har været højt oppe og 
langt nede. De sidste par 3 års nedtur har ikke været stor, vi er stadig væk med på 
præmieskamlerne rundt omkring, dog mangler vi de store sejre. Fremtiden er vores unghunde og 
de ser ud til at være gode, nu må vi så se om vi ”unge” pointerfolk kan udnytte deres potentiale. 

Året startede som sædvanligt med afholdelse af vintermødet d. 5. januar på Centrovice i 
Vissenbjerg. Årets program var indlæg af formanden fra Dansk jæger forbund Claus lind 
Christensen, et scoop for DPK at få den nyvalgte formand på podiet hvor han skulle komme med et 
indlæg om: hvorledes ser DJ´s formand FJD som deltager i Jægerforbundet? Og hvorledes bevarer 
vi agerhønens antal samt jagten på denne? 

Man skal ikke rose sig selv, men jer er overbevist om at DPK er årsagen til at vi nu har 
markvildtslag over det ganske land. Vi havde på vores vintermøde den mulighed at præge en 
særdeles vigtig beslutningstager og den mulighed udnyttede vi maksimalt. 

Efter pausen havde Flemming Sørensen et indlæg om bedømmelse af jagthunde og Niels Mølgård, 
som ikke er bange for at melde bombastisk ud, et indlæg om hvad han syntes om 
markprøvereglerne. Det kan nok være det skabte debat. 

Om eftermiddagen havde vi 2 topdressører fra de kontinentale Orla Didriksen og Kurt Grun, samt 
vores egen Hugo Nielsen til at fortælle om hvordan man dresserer hunde og ikke mindst hvordan 
man vinder konkurrence med dem. Alle 3 pointerede nødvendigheden af konsekvens i dressuren 



og ikke mindst at det var hårdt arbejde hver dag, hundene dresserede ikke sig selv (anede jeg 
enkelte røde ører i forsamlingen ?) 

Efter livlig diskussion, hvor det fra paneldeltagernes side, igen og igen blev pointeret at man skulle 
være ven med sin hund og have en god jagtkammerat, drog vi hjem efter endnu et godt 
Vintermøde. Det er fantastisk at vi hvert år kan samle maskinrummet i DPK den første uge i 
Januar. Det er klubfølelse, interesse og entusiasme, TAK for opbakningen. 

Træningsforholdene i foråret var igen i 2013 vanskelige, men alligevel var der ca. 100 hunde, med 
forventningsfulde førere, tilmeldt vores hovedprøve. Vintervejret gav store problemer for 
prøveledelsen og bestyrelsen, nogle klubber valgte at udsætte prøven, DPK fastholdt for som Jens 
Have, vores ankermand ved Herning, sagde, hvis vi kan se stubbene over sneen kan vi ligeså godt 
få det overstået, for bliver det pludselig tøvejr og sol så harver bønderne det op i løbet af en uge 
og så er der slet ingen stubbe at se. 

  Hovedprøven 
DPK´s hovedprøve er altid en succes, og ikke mindst når vi er i Herning området omkring Vildbjerg. 
I hele mit hundeliv har vi holdt hovedprøve ved uldjyderne, men i år var det med bange anelser at 
vi i snefog mødte op til frosthårde marker ved Vildbjerg. Hundene var tildels utrænede, mange af 
hundene havde småskader og mange hunde nåede aldrig at blive klar til forårsprøverne. Alligevel 
fik vi afviklet prøven på forsvarligvis og præmieprocenten var ikke så ringe endda. Ikke mindst 
fordi at alt er veltilrettelagt blandt erfarne hundefolk i området med Jens Have og Knud Overgård i 
spidsen. 

Fredag startede vi vanligt med kvalitetsklasser og Ungdomsklassen blev vundet af:   

P LN´s Pointmann Tess DK12300/2011 Laust Nørskov 1. UK Pokalvinder DPK. En særdeles 
godtgående tæve med smuk stil og en dejlig landstrakt galop.  Laust Nørskovs avlsarbejde har her 
båret frugt. 

Aftenens generalforsamling forløb i god ro og orden med klubbens æresmedlem og tidligere 
formand som ordstyrer. Mere end 60 fremmødte deltog i debatten efter formandens beretning. 
Der blev heldigvis udtrykt anerkendelse af bestyrelsens arbejde og klubbens linie. Under punktet 
valg, nyvalgtes Alex Nissen i stedet for Kruse Mejer som ikke ønskede genvalg. 

På det efterflg. Konstituerende bestyrelsesmøde, konstituerede man sig med: 

Undertegnede som formand, Jan Kock , næstformand, kasserer Anne Marie Pedersen, sekretær  

Villy Loven / med Elsebeth som bisidder. DKK repræsentant Villy Loven. Derby repræsentant 
formanden. Sponsorkontakt samt DPK´s arbejdsbier i årbogen Alex Nissen og Elsebeth Loven 

Det store arbejdspres er i bestyrelsen på kassereren og på årbogsrepræsentanterne. 

Lørdagens afprøvninger var i tørvejr men under særdeles barske vejrforhold. Flere af klubbens 
medlemmer indfandt sig i det åbne land i polartøj eller termokeddeldragter, føj hvor var det koldt. 



UKK. Klubbens fornemste prøve dømt af Flemming Sørensen som ordførende, der var ikke mange 
hunde men der var fantastiske hunde at se på, formanden var ikke selv hundefører og havde 
derfor hele dagen til at nyde disse unge hunde. Suveræn vinder blev: 

LN´s Pointmann Zeppo DK12296/2011 Bent Pedersen 1. UKK 

Her så vi samarbejde mellem hund og fører af højeste klasse og sikke en vildtfinder, der ikke 
misbruger en eneste chance. Jeg havde fornøjelsen af om fredagen også at være på hold med 
Zeppo og Bent, og det var kun 3 raske unghundespring efter flygtende fugl, der gjorde at Zeppo 
ikke fik en første præmie i Åbenklasse. 

Åben Klasse:  
Havde 4 deltager i finalen og her var det de 2 unge hundeførere, Hans Jacobseb fra Vendsydsel og 
Mathias Nissen fra Sønderjylland der duellerede i finalen. Det er en stor glæde for formanden at se 
disse unge mennesker med deres pointere og jeg krydser fingre for at de må få bare en lille del af 
den store glæde vi andre har haft med pointeren gennem vores liv.  

Vinder af åbenklasse blev Fugledes Opal ejer og fører Mathias Nissen. Når de 2 starter bliver de 
altid præmieret, denne gang vandt de. 

Lørdag aften afholdtes DPK`s traditionsrige festmiddag. Festmiddagens deltagere var om muligt 
mere rødmossede end de plejede, vores ører var rigtigt blevet brændt i den kolde Midtjyllands 
vind. 
Bordene var flot dækket og hovedbordet besat med flot og velpudset sølvtøj. Middagen blev lidt 
lang, der var mange der skulle ryge og flere ville gerne ytre sig, men hvad gør det at en middag 
bliver lang, når man er i godt selskab? Jeg har dog lovet at i fremtiden bliver der indlagt faste 
rygepauser, så må vi se om medlemmerne overholder det. Bestyrelsen vil gerne sige tak til 
Flemming Sørensen fordi han holdt festtale samt til Bent Olsen for talen til damerne. I år uddelte 
han Mattes kande til Marianne Kronholm, som i 2 år har været omdrejningspunktet på vores 
familiedag på Djursland. Der ud over er Marianne altid at finde på vores hundeprøver både med 
og uden hund. 
Aftenen blev ikke sen, dagens isvind havde gjort sin virkning og ret hurtigt blev der små grupper, 
der sad og hyggede sig rundt omkring i salen, mens andre gik i seng. 

 

Søndagen oprandt med endnu en kold dag og 4 hold VKhunde drog i marken. De manglende  
træningsmuligheder betingede det lave deltager antal. Alfred Vemmelund lagde terræn til andet 
heat og matchning. Det var tydeligt at det kolde vejr vanskeliggjorde hundearbejdet, det lykkedes 
dog for dommerteamet med Erling Clausen i spidsen at afvikle vinderklassen retfærdigt og 
forsvarligt. 

Resultatet blev:  

 Niholys Chang 03412/2006 Niels Holger Lykke 1. VK 

 Fugledes Juvel DK17705/2007 Flemming Fuglede 2. VK 



Jørgensen 

 Fugledes Holli DK05260/2007 Peter Due 3. VK 

 Frierfjordens Rex DK16575/2011 Allan Diederichsen 4. VK 

 Villestoftes Gry 14095/2006 
Gunnar Larsen / Joakim 

Skovgaard Larsen 
5. VK 

 UG´s Prince DK01591/2008 Christian Johansen 6. VK 

Nicholys Chang og Niels Holger Lykke er en behagelig ekvipage, de er altid at finde i 
placeringsrækken og her på DPK´s vinderklasse endte de på toppen. Niels Holger fik i tilgift DPK´s 
fornemste hæderspris, sølvpisken-tillykke Niels Holger, du er en herlig mand du glædes altid over 
andres held, du er en fin sportsmand. 

Vi kunne nu tage hjem fra Vildbjerg efter gode dage, dog må vi erkende at med under 100 hunde 
og den terrænleje vi skal betale, så fik vi et mindre underskud, det lever vi fint med. 

Forårs vinderklasserne 
Forårets vinderklasser gav os kun en første vinder: Frierfjordens Rit ved undertegnede, det var jo 
ikke prangende når der faktisk er 6 vinderklasser at starte i. Derud over blev det til 2 andenvindere 
Mørups Britte og Fugledes Merlot. 2 tredievindere: Fugledes Juvel og Zaza.  

3 fjerdevindere: Fugledes Merlot og Metrinelunds Gossi og fugledes Eno samt 2 femtevindere: 
Takeese Erica og Fugledes Nike. Vi er ligeved og næsten ved at nå toppen men det glipper lidt, vi 
må stramme os an. 

På Kennelklubbens forårsmesterskabsprøve blev Mørups Britte/ Hugo Nielsen andenvinder for 
tredje år i træk. Det er fantastisk godt gået og vidner om stabilitet på højt niveau, vi tager hatten 
af Hugo, men det ville glæde formanden, hvis du tager det sidste skridt Hugo. Det er dog ingen 
skam at tabe til en Engelsk setter som Lammefjordens Sheila ejer Egon Dynesen, det er en 
fantastisk hund i marken og hund og fører er et dejligt team, både at se og være sammen med. 

Dansk JagthundeDerby 
I DPK er vi lidt sure hvis vi ikke vinder derbyet næsten hvert år, når vi betænker hvor få startende 
pointere der er, vel ca. 15% er vi måske lidt fordringsfulde, men nej pointeren skal være og er 
jagthundens formel 1. 
Årets derby blev afviklet i Nordjylland under meget barske forhold, et enkelt hold havde meget 
dårlig fugletilgang, det beklager vi fra Nordjylland, men det var altså ekstremt vejr. 
Pointeren havde lidt utur, og på andendagen blev en pointer skadet således at vi kun fik en 
placeret: 

 P Matresses Vita DK13302/2011 
Thomas Olsen f. Flemming 

Fuglede J.  
2. Vinder 

Desværre var Thomas Olsen forhindret i at føre hunden p.g.a. arbejde. Vita arbejdede bedre og 
bedre som anden dagen skred frem, men måtte dog se sig slået i finalen p.g.a. en forkert vending. 



Vita er en hund med en fremragende stil og et særdeles naturligt velanlagt søg. Vi glæder os til at 
se hendes videre udvikling. 

Udstilling 
FJD´s udstilling: Vi må konstatere at antallet på FJD´s store udstilling falder og falder. Pointeren er 
den der falder mindst, 2013 var 14 meldt til. Dommer Gunnar Jensen dømte præcist og 
konsekvent og satte:  

Matresse’s Vita DK13302        BIR  Thomas W Olsen EXCL 1.vinder Cert CK BIK1 BIR 

Ug´s Logo 00709/2003 
Marie Ingemann 

Larsen 
EXCL 1. vinder BK`HK1 CK BIM 

Her kan vi så se at en næsten derbyvinder også kan vinde en udstilling 
På hjemmesiden er de samlede resultater udførligt beskrevet, jeg henviser til denne. 

Familieweekend 
En af DPK´s grundpiller er blevet familieweekenden som i år blev afholdt på Fyn den første 
weekend i juni. Desværre for de gæve fynboer var der rigtig mange der ikke kunne komme, så 
derfor blev det til et etdags arrangement. Jeg var forhindret da min yngste datter skulle giftes, 
men efter sigende var det hyggeligt som sædvanligt. 

Udstillingen på familieweekenden er blevet den mest besøgte pointerudstilling året igennem. 
Vinderne i de forskellige grupper blev:  

Dommer: Knud Valore Jensen 

Juniorklasse – hanner 

 Matresse’s E. Sherpa DK14964/2012 Henrik Christensen VG 2. v.  

 Villestofte’s Storm  
K02937/2012                                

Anne Marie Petersen   VG 1. v. BIK4   

 Åben Klasse – hanner     

 Sam  DK03958/2011      Jan Koch    Good 

 Brugsklasse – hanner 

 Spurvfugldalens Nicki DK08268/2010        Kruse Meier   Good 

 Frierfjordens Rex DK16575/2011  
Allan Diederichsen/Jens 

Have 
   Suf. 

 Astrup’s Fighter DK04120/2009      Alex Nissen  EX 1. v. BIK1 Cert BIR  
Pokal  Dansk 



Eksteriørchampion 

 Oksby Miller DK18785/2011 
Thorkild Reintoft/Anna-

Marie Skov  
  VG 3. v. 

 Nyheimgutens Fighter DK01557/2012   Laust Nørskov        Good 

 Villestofte’s Ponto DK02938/2012   Elsebeth Lovén      EX 2. v BIK3 

 Championklasse – hanner 

 Niholys Chang 03412/2006   Niels Holger Lykke  EX 1. BIK2   

 Juniorklasse – tæver 

 Metrinelunds Tea DK05710/2012  Svend Buchhave     VG 1. v. BIK3  

 Bendt’s Felour DK02073/2012   Steen Bendt     VG 2. v. BIK4 

 Åben Klasse – tæver 

 Dansk Dynasti Felizia  DK14921/2011   Maria Ingemann Larsen   VG 1. v. BIK2 

 Matresse’s Vita DK13302/2011 
Thomas W. Olsen/Jan 

Espersen     
Good 

 Boelsgaard’s Cille DK19598/2008   Anne B. Hansen EX 1. v. BIK 

Efter denne udstilling er DPK blevet beriget med en eksteriørchampion mere, tillykke til Astrups 
Figther og Alex Nissen. 

DPK siger tusind tak til fynboerne for 2013, og i 2014 er vi tilbage i Jylland med Kruse Meyer som 
omdrejningspunkt. 

Udstillingschampions 
Jeg har før nævnt Astrups Fighter. 

Internationalt (markprøver) 
Svensk derby blev afviklet i midt Sverige og vanen tro holdt DPK fanen højt. Klubbens sekretær 
Villy Lovén førte Villestofte’s Ponto frem til 3. vinder placering. Pålidelig kilde oplyser at med en 
smule mere dressur kunne ekvipagen gå helt til tops, sådan er livet Villy, det var flot med en 
tredieplads. 

Nordisk Match blev afholdt i 2013 i Sverige. Som sædvanligt var danskerne dem der var mødt 
talrigst op. Vi havde nogle gode dage i godt vejr blandt rigtig hyggelige mennesker. Fugletilgangen 
var noget svingende da terrænerne var meget hårdt brugt. Nordisk Match blev som sædvanligt 
vundet af Sverige. Individuel bedste hund blev Semeghini Ulama, ejer og fører Bjørn Meijl, en 



fantastisk godt gående hund som Bjørn har importeret fra Italien, den understregede sine 
kvaliteter ved 14 dage senere at vinde det Svenske mesterskab. Dagen efter NM afholdtes en int. 
Vinderklasse hvor alle de deltagende hunde samt flere var fordelt på 3 hold. Også den dag var der 
meget svingende fugletilgang, men det lykkedes dog en hund fra DK at vinde Frierfjordens Rit/ 
undertegnede, der både vandt sin vinderklasse over før omtalte Ulama og det senere Cacit i 
konkurrence med en dansk opdrættet hund. 

Yderligere blev Astrups Loke/ Chr. Johansen præmieret med første præmie UK og dansk 
opdrættede Villetoftens Pernille præmieret ligeledes samt udtaget til guldpokalfinalen. 

                                                                Efterårets kvalitetsprøver og brugsprøver 
Efterårets kvalitets prøver gav ikke så mange adgangstegn til vinderklasserne, Heldigvis sås mange 
gode unghunde der blev præmieret, dem glæder vi os til at se i 2014. På brugsprøverne havde vi 
for få præmieringer, jeg må anmode medlemmerne om at være mere flittige der.  

 

Efterårs vinderklasser 
DPK  

DPK´s efterårs VK blev afholdt omkring Blangstrup med Alex Nissen som prøveleder. Mange 
agerhønseflokke så vi på dagen og efter matchning på pragtfulde store stubmarker på gammel 
pointerland havde vi flg. Placeringer: 

 Fugledes Nike       Jan Koch                                1. VK HP 

 Zico Laust Nørskov                               2. VK 

 Frierfjordens Rex Allan Diederichsen                               3. VK 

 Niholys Chang               Niels Holger Lykke                               4. VK 

 Astrups Zaza Jes Krag                               5. VK 

 Fugledes Opal Mathias Nissen                               6. VK 

Fugledes Nike er en hårdt arbejdende hund der systematisk afsøger anvist terræn, den er perfekt 
dresseret og laver sjældent fejl. Jan Kock og Nike er et godt jagtteam. 

Der er altid flot opbakning til klubbens egen VK, det er vigtigt, specielt nu hvor vi får deltagere med 
til DM vægtet efter totaltilmeldinger på prøven. 

De fælles vinderklasser  
De fælles VKer gav 2 førstevindere, FJD øst blev vundet af Fugledes Juvel som i øvrigt nu er både 
Brugs og jagtchampion. FJD vest blev vundet af Astrups Zaza som hermed er Jagtchampion. 
Yderligere placerede blev: 2vindere Fugledes Ici og spurvfugldalens Katja, 3vinder Nicholys Chang 
der dermed blev jagtchampion, 4vinder Zaro, 5vinder Merlot og 6vinder Britta. Standarden er ikke 
prangende, men vi er med og pludselig er vi på toppen igen. 

 



DM 
DM blev afholdt på roemarker på Falster, også her så vi svingende fugletilgang på de forskellige 
hold. DPK har anmodet markprøveudvalget om at de i fremtiden har en prøveansvarlig for både de 
engelske og de kontinentale således chancerne kan blive ligeligt fordelt. Der var 2 pointere med 
over middag. Og da dagen var slut stod Jan Kock og Fugledes Nike som nummer 5, tillykke med det 

FJD Vinderklasser efter DM 
Er nu blevet en fast del af prøvebilledet, nogle orker ikke mere hund andre fortsætter og deltager. 
I 2012 vandt pointere begge de afholdte VKer, i år blev ingen placeret. 

Dette var aktiviteterne i klubben, samt resultater på vores hunde……. Nu til det mere generelle 

FJD 
De fire gamle klubber samt Bretonklubben arbejder godt sammen i FJD under Anton Dahls ledelse. 
Anton er en effektiv næstformand i Fjd og repræsenterer os i DjU. Det har været en befrielse at vi 
ikke hver gang mødes alle 13 klubber om hvert lille punkt, det er en særdeles god ting at vi har 
splittet møderne op. 

DJU 
Samarbejdet i mellem FJD og DKK´s repræsentanter kører flot i DJU, årsagen er naturligvis at disse 
er hundefolk i modsætning til nogen af jægerforbundets repræsentanter, der nok mere er 
organisationsfolk. Man kunne få den ketterske tanke om vi overhovedet behøver DJU mere. Med 
faldende medlemstal i specialklubberne kunne man måske samle det hele i FJD og undvære DJU. 

DKK 
I min tid som hundemand har DKK aldrig været mere service venlige end nu, det glæder os at 
tidligere tiders regelfiksering er trådt i baggrunden. Dansk hundesports mest hårdtarbejdende 
mand, webmaster Erik Petersen er blevet indvalgt i DKK´s bestyrelse. DPK kipper med flaget og 
ønsker Erik tillykke med den flotte post. 

Dommerudvalget 
Joakim Skovgård Larsen DPK repræsenterer os på bedste vis. Joakim varetager de engelske 
interesser sammen med Erling Clausen, engelsk setterklub. Jeg vil gerne her takke dig Joakim for 
din indsats i dommerudvalget. 

Derbyudvalget 
Efter nogle år med nedgang i antal starter på Dansk Jagthundederby er der nu igen over 100 
hunde til start. Institutionen Dansk jagthundederby er en fornem institution som vi skal værne om. 
Den enkelte hund har kun en chance i hele sit liv, det er noget særligt. 

Nordiske samarbejde 
Jeg har tidligere berørt Nordisk Match 2013 som blev afhold i Sverige i september. Det er altid 
spændende at møde folk fra udlandet, se deres hunde og konkurrere med dem. Vi 4 nordiske 
formænd, hvor den ene er en dame fra Finland, er enige om at vi vil prøve at speede samarbejdet 
op. Undertegnede er valgt som leder af samarbejdet. Nordmændene sigter efter at holde NM 
2015 eller 2016 og vi har i DPK indbudt til vores Jubilæumsprøve 2018. Hvis vi skal have VM i DK 
2015 skal jeg søge at undgå at de 2 arrangementer kolliderer. 



Økonomi 
DPK´s økonomi er særdeles god og stærk, præget af en stor egenkapital. Vi har dog et mindre 
underskud i 2013 grundet hovedprøven med for lavt antal starter. Kassereren vil senere gøre rede 
for dette. Vi vil også fra bestyrelsen foreslå kontingent forhøjelse, mere om dette senere. 

Sponsorer 
En vigtig del af DPK´s økonomi er sponsorater. Rigtig mange har bidraget, her skal specielt nævnes 
vores nye hoved sponsor Prof dog, som udover et kontant beløb har været særdeles velvillig med 
præmier.  Tak Alex       

Årbogen 
DPK´s unikke opslagsværk, årbogen udkommer for fjerde gang. Nu er vi 3 klubber i samarbejdet. 
Dansk Irsk setterklub har meldt sig under fanerne, det er vi glade for og vi er nu tæt på at have et 
Dansk avance. For vore efterkommere må det være af stor betydning at den største del af dansk-
engelsk hundesport er samlet i et opslagsværk. 

Erik Petersen er stadig redaktør på årbogen. Det glæder DPK meget at han holder ud på trods af at 
han nu også er blevet medlem af DKK´s bestyrelse. Elsebeth Lovén er omdrejningspunkt for det 
praktiske skrivearbejde og jeg vil gerne sige dig tusind tak for dit store arbejde, ikke alene fra DPK, 
men også fra de andre 2 klubber. 

Alex Nissen sørger for det praktiske med trykning og ikke mindst sponsorindtægter, du kan som 
ingen anden Alex, flå penge ud af div. firmaer og enkeltpersoner. Du er skyld i at bogen nu er 
selvfinansieret. 

Hjemmesiden 
Næsten al kommunikation foregår nu om tider over Internettet. Jeg tillader mig at sige at DPK`s 
hjemmeside er mindst ligeså flot og informativ som de bedste andre der findes. Ingen over og 
ingen på siden af DPK´s hjemmeside.  

Præmier og pokaler 
DPK`s store pokalskat fra markprøver, er nu i hænderne på Anna Marie Skov som har overtaget 
hvervet som skatmester. Bestyrelsen er utrolig lettet over at vi her har fået en skatmester, der har 
den store baggrundsviden og forståelse for pointerklubbens traditioner til at passe på vores 
skatkammer. Anna Marie har i år hjemkaldt pokalerne tidligt for at få dem fotograferet og pakket 
korrekt. TAG nu at hjælpe Anna Marie kære medlemmer, nu har vi styr på pokalerne det skal vi 
blive ved med! 

På udstillingssiden er det Jens og Birthe Have der passer på skattene, her er de også i gode 
hænder. Tak Birthe og Jens fordi I ordner den del.   

 Jeg vil også gerne sige tak til alle jer der giver flotte præmiegaver, jeg kan ikke nævne jer alle men 
I ved det betyder meget for vores præmiebudget.  

Fremtiden 
Som en ansvarlig bestyrelse har vi i år valgt at kigge på vores vedtægter, verdenen er i rivende 
udvikling, ikke mindst vores måde at kommunikere på. Derfor har vi i bestyrelsen ønsket at stille 
forslag om 3 fornyelser i vedtægterne. 



1. Indkaldelse vis internet og jagthunden, ikke som før pr. brev 
2. Mere flexibel udvælgelse af terræner til vores hovedprøve. 
3. Frit valgte suppleanter og bestyrelsesmedlemmer og ingen landdelsvalgte. 
4. Bestyrelsen foreslår i den forbindelse at Alex Nissens frie mandat overføres til det fynske 

mandat for at lette overgangen. 
 
Vi vil behandle dette under et senere punkt, derudover vil jeg gentage, hvad jeg sagde sidste år. 
Igen er et år gået i DPK`s liv og vi bevæger os nu med raske fjed i mod vores 100 års fødselsdag. 
Aldrig før har der været mere opbakning til klubbens arbejde end nu. Vi er ikke mange, men de der 
er, er utroligt engagerede og har oftest flere hunde. Desuden er man ikke bange for at påtage sig 
et job for klubben, hvis det er nødvendigt. Det resulterer i at vi i bestyrelsen har et rigtig godt 
åbent og konstruktivt samarbejde, ikke mindst fordi vi i det daglige føler stor opbakning fra 
medlemmerne. Der er ingen klikedannelser i DPK, alle trækker på samme hammel og vi har en stor 
opbakning til samtlige af klubbens arrangementer. 

Jeg vil her gerne til sidst takke medlemmerne for denne opbakning og deres entusiasme og ikke 
mindst bestyrelsen og repræsentantskabet for samarbejdet i året der er gået. Pointeren går flot 
mod sin 100 års fødselsdag. Tak for ordet. 

Formanden viste herefter 2 flotte tallerkener til 1. v. UKK og 1. v. VK som  Kirstin og Stiig Nilsson har givet. 

Tak for det. 

Christian Johansen spurgte til debat om følgende punkter i formandens beretning: 

DJU strøtanke, kontingentforhøjelse, Alex mandat fra frit valgt mandat til Fyns mandat. 

Er der nogen der vil tage ordet?  

 

Peter Due havde bemærkninger til fremtiden, der også handler om aktiviteter. Vi bliver nødt til at tænke på 

fremtiden, hvad skal vi gøre medlemsmæssigt og for at få flere pointere på mark og jagt.  

Flemming Sørensen: Vi skylder at sige tak til bestyrelsen for deres arbejde. DJU strøtanke er en spændende 

tanke, hvis det hele lægges over til FJD. Vi skal igen stramme op på vores resultater, der er gået om 20 

pladser, vi har fået én, breton’erne har fået 7. Vi mangler, at der afholdes brugsklasser i weekenden og ikke 

kun på hverdage, for at få flere deltagere. 

Formanden: Vi ser hvad der sker DJU. Det kan være svært for DKK at finde weekender til brugsklasser. Med 

hensyn til jagt med pointeren (Peter Due). Vi har fået nogle nyjægere på jagt, men vi har pt ikke fået flere 

medlemmer eller hundefolk. Gode forslag ber’ vi om. 

Tom B. Hansen: Fint at irsk setterne er kommet med i årbogen. Vi har 35 nye jagttegnsløsere i vores 

område, men de unge mennesker har ikke de jagtlige relationer ud over, hvad de ser i TV. De vil gerne på 

jagt.  

Peter Due: Jeg vil gerne tage ud at tale med dem, men vi mangler materiale, f.eks. film, camera på hatten 

eller løbet. Jeg mener, vi har kapital til det, så vi kan vise, hvad vi gør. Jeg vil gerne deltage. 

Formanden: Kan det bruges? Det koster en del, men tak for forslaget. 



 

Der var ingen yderligere kommentarer og formandens beretning blev vedtaget. 

 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kassereren oplyste om de forskellige arrangementer, der havde givet underskud. 
Familieweekenden gav overskud som sædvanlig, men ikke så stort som det plejer. En stor 
udgift til indkøb af glas og fortjenstmedaljer er årsag til en del af underskuddet, men det 
indgår som beholdning.  
Der er udbetalt tilskud fra avlsfonden til import af en hund, der har opnået de nødvendige 
resultater. 
Alex Nissen aflagde regnskab for den fælles årbog. DPK har penge til gode.  
 
Tom: Falder årbogssalget i vores klub? Nej, det er steget en anelse hos os. Vi har 5-6 bøger 
til salg. Formanden: Tidligere gav årbogen stort underskud, men Alex er også god til at 
tegne annoncer. Alex: I år har jeg fået hjælp fra ESK og DISK. 
Erik Aarø: Kunne årbogen ikke indeholdes i medlemskontingentet? 
Allan Nissen: Jeg støtter ikke årbog incl. i medlemskabet, er også medlem af ESK, så det 
ville give dobbelt.  
Hvorfor køber vi ikke pointere i udlandet for alle vores penge i avlsfonden. Sidste år sagde 
jeg, I skulle komme frem af busken, og ikke sidde og hyle, når det ikke går godt. Jeg vil til at 
søge om tilskud til køb af pointer fra udlandet.  
Formanden: Vi er den eneste klub med sædbank, og vi giver tilskud til import af hunde, når 
de har opnået præmiering. Det kan give vældig diskussion, hvem der skal føre hundene, og 
hvem skal bestemme, hvilke hunde der skal købes fra udlandet. 
Alex: Der er andre klubber, der har årbogen incl. i kontingentet. 
 
Ingen yderligere kommentarer og regnskabet blev godkendt.  
 
Kassereren fremsatte herefter forslag om kontingentforhøjelse. Vi er den eneste klub med 
pensionist medlemskab, så vi foreslår, at alle er ordinære medlemmer, samt at 
kontingentet hæves til 400 kr. årligt. 
Spørgsmål fra salen: Hvor mange betaler som pensionist? Det gør 44. Det er udgiften til FJD 
der koster. Peter Due: Skal det ikke varsles ved indkaldelsen.? Nej, iflg. lovene fastsætter 
bestyrelsen kontingentet. 
 

5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 3 år.  
På valg er Anne-Marie Petersen, ønsker ikke genvalg 
Jan Espersen blev foreslået. Da der ikke var yderligere forslag, blev Jan valg. 
 

6. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år.  
På valg er Jan Espersen, Jørgen Gordon Andersen og Hans Kurt Kaas Hansen. 
Forslag i stedet for Jan Espersen: Thomas Olsen, der blev valgt. Jørgen Gordon Andersen og 
Hans Kurt Kaas Hansen blev genvalgt. 
 



7. Valg af 2 repræsentanter for 3 år til region 4, Fyn.  
På valg er Svend Buchhave og Alex Nissen. 
Forslag: Jeff Nielsen, der blev valgt og Svend Buchhave blev genvalgt. 
 

8. Valg af 2 revisorer for 1 år. 
 På valg er Jan Rasmussen og Kruse Meier 
Jan Rasmussen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jens Foldager, der blev valgt og 
Kruse Meier blev genvalgt. 
 

9. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller klubbens medlemmer. 
Forslag fra medlemmer kommer kun til behandling på generalforsamlingen, hvis de er 
meddelt formanden skriftligt inden 1. februar det pågældende år. 
 
Forslag fra Arne Larsen:  
At såfremt der ved de ordinære apporteringsprøver ikke bliver udtaget nogen pointer til de 
pgl. Racedyster, foreslå jeg hermed, at de valgte regions repræsentanter, finder hunde i 
regionen, der har bestået apporteringsprøven. 
Således at der kan stilles et hold af pointere til racedysten, der er ikke flere hunde i 
regionen, end at alle kender hundene i regionen. 
Jeg syntes ikke at vi kan være bekendt, at vi ikke kan stille et hold af pointere. Det kan ikke 
gavne vores race, at vi sidder med hænderne i skødet og venter på at de andre racer får 
ondt af os, det er trist, men der er blevet meget langt imellem ildsjælene i DPK. 
”Lær af fortiden – lev i nutiden – men virk for fremtiden. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Bestyrelsen havde forslået nogle vedtægtsændringer, der blev nævnt i formandens 
beretning. Forslaget ligger på hjemmesiden under d. 18.3. 
Dirigenten læste de foreslåede ændringer op. (bilag vedlagt).  
Er der kommentarer? Jens Foldager spørger om de stemmer overens med DKK’s lovudvalg? 
Det gør de. 
Ingen yderligere kommentarer og forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.  
Formanden takkede for medlemmernes tilsagn. 
 
Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringer af lovene skal 
vedtages. 
Den Ekstraordinær generalforsamling skal annonceres. Er det et problem, at indkaldelsen 
kun kommer på hjemmesiden? Ja, der er nogle medlemmer, der ikke har computer. Kan vi 
nå at få det i Jagthunden i april-nummeret – det undersøges lige nu. Nej. 
 
Vi indkalder pr. brev til den ekstraordinære generalforsamling. 
 

10. Eventuelt  
Allan Nissen: Pensionister, det ses som et lille beløb i forhold til de store tal i regnskabet. 



Formanden: Vi hylder det selvstændige initiativ, vi varetager det der var før os, vi vil ikke 
formøble pengene.  
Tom B. takker Anne-Marie for hendes store arbejde for klubben. Vi har glædet os til at 
komme til Hovedprøven god bedømmelse og godt terræn.  
 
Formanden ønskede Tillykke til de nyvalgte og rettede en stor tak til Anne-Marie Petersen 
for det kæmpe arbejde, hun har lavet især til Hovedprøven. Og hun har åbnet sit hus til 
vores møder. Anne-Marie Petersen fik tildelt DPK’s æresemblem. 
 
Uddeling af pokaler: 
Halds vandrestatuette: Jan Espersen 
Belle Pokalen: Flemming Sørensen 
Fotopokalen: Jeff Nielsen, Fyn 
Kaj Ove Schous mindepokal: Frierfjorden Ritt. Fl. Fuglede  
Takese Plaquetten: Elsebeth Lovén 
Chr. Ibsens Lysestager. Fl. Fuglede 

Traditionen tro vil jeg gerne takke dirigenten for veludført arbejde og udbringe et leve for ham. 
Christian Johansen takkede for god ro og orden og rundede generalforsamlingen af med et leve for 
DPK. 

Tak for god ro og orden. 
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