
Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde 

Fredag den 27. November 2015 på Borupgaard 

 

Dagsorden 

1. Underskrift af referat fra sidste møde 
 
Referat fra Djursland underskrevet.  

 
2. Siden sidst – efterretninger 
Jan Espersens mail vedrørende godkendelse af kursus i 2016. Kurset er 
godkendt af bestyrelsen. Fredag den 19. februar blev foreslået som dato for 
kurset. Deltagere på kurset: Anny og Allan Diederichsen, Svend Buchhave, 
Søren og Jan Espersen, Annette Lorentzen, Steffan Olesen. 

 
3. Fastsættelse af endelig dagsorden 
Dagsorden er godkendt. 
 

 
4. Evaluering af Efterårs VK 2015 i Nordjylland den 26. september 
Det blev en forrygende vinderklasse med en spændende afslutning på Gl. 
Toftegårds fine terræner. Bestyrelsen takker Nold for at DPK kan afholde sin 
VK i Nordjylland. Efterårs VK i 2016 bliver den afholdt i Nordjylland på Gl. 
Toftegård/Borupgaard. Dato bliver fredag den 30. September. 

 
5.  Evaluering af efterårsprøver i 2015 
Bestyrelsen glæder sig over de mange fine placeringer af Pointere i efteråret 
2015. Det blev lige ved og næsten ved DM, men dejligt at se 3 Pointere 
blandt de 6 bedst placerede hunde. 
 

 
6. Familieweekenden 2016 Hvor? 
Det ser ud til at det bliver i Skive. Bestyrelsen venter på svar fra Erik Aarø 
og Christian Johansen. Datoen er planlagt til den 18/19. Juni. Bestyrelsen 
ser gerne, at medlemmerne træner lidt med apporteringen til næste år.  
 

 
7. Hovedprøven 2016, dommere, hovedkvarter m.m. 
Hovedprøven 2016 ligger den 1, 2, 3 april i Vissenbjerg. Standkvarteret 
bliver Vissenbjerg Storkro. Alle værelser er booket til DPK. Alex Nissen har 
aftalt betingelserne med Vissenbjerg Storkro og DPK har fået et godt tilbud. 
Alex Nissen er prøveleder og ankermand. Flemming Sørensen er teknisk 
prøveleder og Lasse Weberg er assistent og vil hjælpe med forskellige 
opgaver.  
Alex Nissen har aftalt terræner og alle terræner er på plads. Afslutningen 
holdes på Ørnfeldt gods.  
Dommerne blev diskuteret og bestyrelsen er begyndt at forhøre sig, hvem 
der kan dømme prøverne. 
 

 
8. Showdogs, hvad gør vi ? 



Bestyrelsen kan se, at nogle af de andre klubber har mange showdogs 
blandt de nye hvalpe. DPK har ikke problemer lige nu, da klubbens avlere 
sætter jagt egenskaberne højest i avlen.  
 
 
9. Vintermødet Januar 2016 
Bestyrelsen hat besluttet at datoen bliver søndag den 31. januar. Der bliver 
afholdt repræsentantskabsmøde kl. 08.00. Vintermødet starter kl. 10.00.  
Planlagte aktiviteter bliver: 
- Formand for Dansk Jægerforbund – Claus Lind. Evaluering af mødet for 3 

år siden 
- Status på agerhønseprojektet i Dansk Jægerforbund 
- Udstillingskriterier, Allan Diederichsen finder egnet dommer 

 
 

10.  Evaluering Nordisk Match 2015 
Nordisk match blev afholdt på Schackenborgs fantastiske terræner. 
Bestyrelsen roser Flemming Sørensen for et velgennemført arrangement.  
Dommerne giver udtryk for at point systemet er vanskeligt at forstå. 
DPK har hermed givet stafetten videre til de øvrige Nordiske lande. 

 
  

11. VM 2016 
VM 2016 bliver afholdt den 22, 23 og 24 oktober i Vendsyssel. Ankermænd 
er Jes Kragh, Flemming Fuglede og Poul Rasmussen.  
Den 20/21. Oktober er der Vadehavs Cup. Den 23. oktober er der Sct. 
Hubertus. Den 24. oktober bliver der afslutning på VM.  
Udtagelse efter de internationale FCI regler med 2 + 2 (engelsk og 
kontinental). 

 
 

12. Økonomi 
DPK har en god økonomi fordi at medlemmerne yder et stort arbejde for 
klubben. Bestyrelsen opfordrer til, at man giver en 50’er for forårs 
træningen per hund. Apportering har givet det samme som sidste år. 
Bestyrelsen takker for det store arbejde, der bliver lagt i at arrangere 
træning og prøver overalt i landet.   
Bestyrelsen køber en computer til at køre regnskabet på. 

 
 
 
 

13. Fremtidsudvalg 
Fremtidsudvalget har sendt en flot velkomstfolder til bestyrelsen, som nu er 
godkendt. Bestyrelsen takker Birgit, Thomas, Lasse, Anne og Jan for et flot 
resultat. Alex Nissen har aftalt trykning af den nye folder i A5 format. 
Proff dog er sponsor på den nye velkomst folder. 
Allan Diederichsen aftaler med Erik Petersen at velkomst folderen kommer 
på hjemmesiden. Der skal laves et link til nye medlemmer på hjemmesiden. 
Thomas Kristensen lægger terræner til et arrangement for nye medlemmer 
den 26/27 februar. Bestyrelsen siger tak til Thomas og håber på at dette nye 
tiltag vil skabe en god start for klubbens nye medlemmer. Flemming 
Sørensen og Carlo Nørtoft vil komme og undervise i dressur og føring af 
hund på marken. Erik Petersen kommer og underviser i udstilling. 
 

 



 
 

14. Mentorordning 
Mentor ordningen er ved at være godt på plads. Jan Koch har ansvaret for 
Jylland, Alex Nissen for Fyn og Lasse Weberg for Sjælland. På Sjælland kører 
ordningen fint og alle nye medlemmer bliver kontaktet af Peter Due eller 
Lasse Weberg. 
 
 
15. Pokaler 
Årspokalerne blev uddelt af bestyrelsen.  
 
 
 
16. Evt. 
Intet 
 

 

 

Referent 

Lasse Weberg 


