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Referat af Dansk Pointer Klub’s ordinære generalforsamling fredag 

den 24. Marts 2017 kl. 20.00 på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 

 
Formanden bød velkommen til medlemmerne fra ind- og udland og i 
særdeleshed til de fremmødte æresmedlemmer. 
Herefter talte formanden mindeord for Søren Møller Jensen og Vagn 
Stubkjær og deres store betydning for klubben og for Pointeren i 
særdeleshed. Der blev holdt et minuts stilhed. 
 

1. Valg af stemmetællere 

Forslag: Hugo Nielsen, Jens Have og Tom B. Hansen blev valgt. 
 

2. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Hans Nikolajsen, der enstemmigt blev valgt. 
 

3. Formandens beretning for Dansk Pointerklub 2016 

Året 2016 gav både opture og nedture for pointeren, mange muntrede 
sig over, at der ikke var en eneste pointer med over middag i efterårets 
DM. Det skal selvfølgelig erkendes at det var lidet flaterende, men os 
der var med oplevede en kollektiv, stolpe ud dag, som man kalder det i 
fodbold. Forårets resultater var gode og efterårets resultater, når vi gør 
det hele op, var faktisk acceptable, som jeg senere vil gøre rede for. 
 
                                            Vintermøde 2017 

Året startede med vores vintermøde d. 7 januar på Bæredygtigt 
Landbrugs hovedsæde i Fredericia. Bestyrelsen fik meget kritik af 
programmet idet vi havde bedt den dygtigste politi hundemand i DK 
fortælle om hvorledes man udvalgte hvalpe, hvordan man prægede 
hvalpene og unghundene og sluttelig af alt hvorledes man derefter 
sorterede benhårdt i materiale for at opretholde den høje standard man 
forlanger. Vi fik også en kort orientering om, hvordan avlerne blev 
udvalgt, her var virkelig tale om et nåleøje. 
Det var et fantastisk godt indspark for os hundefolk og bestyrelsen 
undrer sig meget over den kritik vi fik inden mødet løb af stablen, ikke 
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mindst fordi dem der kritiserede IKKE kom selv kom med konstruktive 
forslag. Hvad hjælper det at sidde på et møde og tale om sine egne 
hunde og rakke andres ned- nej DPK viser vejen og kommer med 
nytænkning. Tag og slut op og bak op i stedet for at kritisere- TAK 
Dagen sluttede med en diskussion om hvorledes man bør opføre sig på 
de elektroniske medier idet enkeltpersoner skjult bag deres skærm og 
tastatur kan være til stærk gene for DPK´s ansigt udadtil og 
sammenholdet blandt DPK´s medlemmer. Bestyrelsen opfordrer til at 
man også i de elektroniske medier holder op med usaglig kritik og 
bebrejdelser. Rigtig mange i vores verden gør et stort frivilligt arbejde, 
det skal man vel ikke kritiseres for- tvært imod og igen her – husk nu 
den positive vinkel, brok har vi nok af i vores hverdag. Det behøver vi 
ikke i vores fritidsfornøjelse.  
 
                                            Træningsture 

Klubben har fået bærende medlemmer landet over til at afholde 
træningsdage, nogen endda flere gange foråret igennem. Ud over det 
naturligvis er vigtigt, at vi får trænet vore hunde, så er det mindst ligeså 
vigtigt, at vi får det sociale netværk til at fungere. Det er vigtigt at vi får 
taget hånd om yngre og nye medlemmer så de føler sig velkomne og de 
også har steder de kan komme, hvis de har dressurmæssige 
udfordringer. Jeg vil gerne her sige tak til de medlemmer, der stiller 
deres viden og terræn til rådighed. Det er glædeligt, at opleve flere af de 
nye medlemmer vende tilbage og sige tak og rose den måde de bliver 
modtaget på i klubben.  
 
                                            Derby 2016 

Årets Derby blev afviklet i det Nordjyske, hvor DPK´s medlemmer ikke 
alene lagde terræn til, men også var med i organisation af Derbyet. 
Derbyet er en stor prøve, der kræver mange terræner og det er derfor 
nødvendigt at køre en del kilometer. Det lykkedes os i det Nordjyske at 
få så godt som alle hunde frem til en rimelig chance for fugl. 
Efter en meget hyggelig Derbymiddag på Luneborg Kro, oprandt anden 
dagen, desværre med tåge. Publikum havde svært ved at se, hvad der 
foregik på de store marker omkring Toftegård. Vi der fulgte slaget på 
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tætteste hånd, så mange flotgående hunde og pointeren gjorde sig flot 
gældende. En særdeles velfortjent vinder blev Nicholys Bess ved Tage 
Jessen, en hund med en fantastisk stort og regelbundet søg og ikke 
mindst en fortrinlig stil med næsen som det højeste punkt. I tilgift blev 
Villetoftens Puk nr. 3 opdrættet, ført og ejet af æresmedlem Gunnar 
Larsen, en flot præstation af vores æresmedlem, som jeg havde 
fornøjelsen af at dømme begge dage. Hvad Gunnars ben manglede i 
kræfter en gang i mellem havde PUK til gengæld i overmål, en flot 
ekvipage. 
 
                                   Forårets vinderklasser 

Så startede forårets vinderklasser hvor vi vandt 2 ved Boelsgårds Didrik 
og Spurvfugldalens Quincy, der ud over placerede vi 6 forskellige 
pointere.: Her kan nævnes Alsbjergs Evita, Astrups Beta, Fugledes Ural, 
Fugledes Nike, Fugledes Merlot og sidst Frierfjordens Rex. 
 
På det senere afholdte forårsmesterskab var vi meget tæt på at vinde 
igen kun overgået af engelsk setter Tobølbjergs Hetja, nr 2 blev 
Boelsgårds A. Bloom, 3 Alsbjergs Evita, 4 Fugledes Merlot. 
 
                                         Hovedprøve 

Så oprandt Pointerklubbens hovedprøve afholdt ved Vissenbjerg på helt 
fantastiske terræner, I mange år har vi fravalgt Fyn pga. den ringe 
fugletilgang, flere brave fynboere og ikke mindst Alex Nissen har ydet 
en fantastisk indsats. I derbyudvalget har vi også givet et ret betydelig 
økonomisk bistand til fynboerne. Det har været en kæmpe succes, 
aldrig har jeg oplevet et så fantastisk velbesat terræn med tilpas med 
fugle. I kvalitetsklasserne var der rigtig mange præmieringer vores 
pokalskab dirrede under uddelingerne. 
Over 30 blev præmieret på de 3 dage.  
 
I åbenklasse matchede 9 hunde og i ungdomsklasse endnu flere. Størst 
var glæden ved at se rigtig mange yngre hundeførere gøre sig gældende. 
I åbenklasse vandt Boelsgaars A. Bloom ved Tommy Nilsen 
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Og i ungdomsklasse vandt Nicholys Molly ved Kenneth Thomsen – nyt 
medlem af Dansk Pointerklub. Molly er kuldsøster til Derbyvinderen 
Nicholys Bess, en særdeles succesfuld parring. 
 
Fredag aften oprandt med generalforsamling med vores nu nye 
vedtægter. Chr Johansen orienterede indgående om hvorledes man nu 
havde fået bragt FJD på rette kurs, et stort og vigtigt arbejde som vores 
æresmedlem står i spidsen for. 
 
-------------------------------------------------  
Lørdagen gav os vores traditionsrige UKK med næsten 20 hunde. 
Formanden var blevet forvist til at være dommer over et kvalitetshold, 
som i parentes skal nævnes både var med hunde af høj kvalitet og et 
fantastisk terræn. Men jeg skal være ærlig at sige, at det var med 
blødende hjerte jeg for første gang i over 30 år ikke enten deltog eller 
var tilskuer. Vinder blev Jutevatnets Hekla ejet af norske Ole Frøland, men 
dresseret og ført af vores skattede medlem Flemming Sørensen. 
Nr 2 blev Spurvfugldalens Ringo og 3 Astrups Beta 
 
Lørdag aften havde vi vores traditionsrige festmiddag med ca. 100 
deltagere, som sædvanligt flot, stilfuldt og hyggeligt. Der var mange 
præmier der skulle uddeles, så aftenen blev lang. Vi har en kæmpe 
sølvskat og jeg ved at nogen kan synes middagen er for lang, men men 
en af de grundsten, der er større end andre klubbers er netop 
traditionerne, dem skal man give sig tid til og dem skal man nyde. Et af 
højdepunkterne er når Mattes kande bliver uddelt af vores altid 
nærværende Bent Olsen. I år tilfaldt den vores generalforsamlings-
ordstyrer Hans Nicolaisens hustru, som ud over at holde styr på mand og 
hund, altid er tilskuer på prøverne. 
Så oprandt søndagen med DPK`s vinderklasse. Og et stærkt felt drog i 
marken. Efter en hård matchning på store rapsmarker på Ørndrup gods, 
blev placeringen som følgende 
 
	

Vinderklasse		
	

	Frierfjordens	Randi		 	Jens	Have		 	1.VK	med	HP		
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	Black	Luckys	Antonia		 	Bertil	Mårtonsson		 	2.VK	med	HP		
	Boelsgaards	A	Bloom		 	Mila	Laago,	fører	Tommy	Nilsen		 	3.VK	med	HP		

	Spurvfugldalens	Nicki		 	Carlo	Nørtoft		 	4.	VK		
	Black	Luckys	Rikke		 	Per	Ola	Brekke		 	5.	VK		
	Søndersjøns	Tresett		 	Lisbeth	Boden		 	6.	VK		

	

 
 
Igen i år ser vi at både udenlandske hundeførere og udenlandsk 
opdrættede hunde er stærkt repræsenterede, en særdeles værdifuld ting 
for DPK, hvis vi skal opretholde vores standard. 
Det var pragtfuldt igen at være på Fyn,- Tusind tak Alex, fordi du ved 
dit store arbejde har gjort det muligt at holde så flot en prøve og tak 
fordi du også har sagt ja til at vi i 2018 på vores 100 års fødselsdag må 
komme igen. 
 
                                          Skovprøver. 

 
 
 
                                          Udstilling 

 

Anne B. Hansen har med sine hunde gjort sig voldsomt gældende på de 
store udstillinger. Som bekendt er det ikke nok at have en pæn hund, 
man skal også kunne handle den. På årets FJD udstilling blev Annes 2 
hunde bedst i racen og bedst i modsat køn. 
	 	 	

Boelsgårds A Tuxedo   Anne B. Hansen   EXCL CK1. BHK CERT BIR  

 
Matresse´s Thyra   Anne B. Hansen   EXCL CK . 1 BTK CERT BIM  

 
Stort tillykke med dine smukke hunde, Æblet falder ikke langt fra 
stammen, du har det efter din far. Begge hunde har i øvrigt vist deres 
værd på marken.  
 
På klubbens egen udstilling på familieweekenden strøg følgende 
hunde til tops   
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Boelsgårds A Tuxedo   Anne B. Hansen   EXCL CK1. BHK CERT BIR  

 

  
Matresse´s F Freja                 Freddy Brixen  EXCL 1. BTK CERT BIM  

 

 
  Tuxedo bliver hermed udstillingschampion. – Tillykke med det 
                         
Vi sikrer os altid på vores egen udstilling er det er en jagthundemand 
der dømmer. Bevæg-apparatet på en pointer er alt afgørende, det gør 
ikke noget at en hund er stor, blot vinkler på ben og størrelse ikke 
mindst, passer til hundens øvrige udseende 
 
                                     Familie weekend 

De brave folk i Skive området tog i år vores familie weekend. De 
havde sikret sig at det var tørvejr i så høj grad, at jeg tror der var over 
30 grader i skyggen. Under vandapporteringen sås flere hunde, der 
ellers ikke havde stor vandpassion, fræse ud i det svalende vand. 
Mange var mødt op og stemningen var høj. Under den indlagte 
konkurrence skydning førte en af værterne sig meget frem, Erik 
Aarø’s træfsikkerhed slår aldrig fejl. Det sociale samvær var i 
højsædet og aftenens middag på højt niveau. Det eneste problem var 
tidvis manglende vandforsyning samt rygernes klagede over at de 
ikke engang med deres cigeret-røg kunne holde myggene væk, når de 
var ude, men de kan jo bare holde op med at ryge. 
Tusind tak fordi I tager arbejdet i Skive og endnu mere tak for I også 
vil tage den i indeværende år. 
 
                                            Int. markprøver. 
Danmark var i 2016 beriget med VM. Der blev holdt 
udtagelsesprøver og selvfølgelig blev det pointere der skulle 
repræsentere DK. 4 ud af 4 er vel ikke så ringe. Topscorer på 
udtagelsesprøven blev Oluf med Børge Sommer, derefter Pointmans 
Pierre med Martin Mortensen, Frierfjordens Randi ved Jens Have og 
Spurvfugldalens Quincy med Lasse Weberg. Tillykke med det. 
Vi havde den oplevelse i Nordjylland, at vi lagde terræner til dette 
kæmpe arrangement. Jeg var både terrængiver og dommer på det ene 
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af holdene og Jess Krag var terrængiver på det andet.      
Pointerfolket i det Nordjyske ydede således deres. Desværre var 
vejrforholdene forfærdelige, blæst og regn og regn og blæst. I 
Vendsyssel er al ting større og værre end i resten af landet, vi blev 
godt nok våde. Pointmans Pierre var den eneste af de danske hunde 
der blev præmieret med Excellent. Set med en positiv ånd kan vi jo 
sige at; nu er vi den oplevelse rigere, personligt synes jeg at vores 
nordiske system er meget meget mere jagtligt relevant og det var få 
hunde vi kunne bruge i avlen. Nu har vi fået kontakterne så må tiden 
bringe, hvad den kan. 
 
                                       Efterårets vinderklasser  
DPK´s efterårs VK blev afholdt på Gl. Toftegård og Borupgaard med 
Annette Lorentzen som prøveleder. Mange agerhønseflokke så vi på 
dagen og efter matchning på pragtfulde store stubmarker på gammel Gl. 
Toftegård, havde vi flg. placeringer 
 
P	Spurvfugldalens	Quincy		 	Lasse	Weberg		 	1.	VK	HP		
	P	Astrups	Beta		 	Carsten	Trærup		 	2.	VK	HP		
	P	Fugledes	Merlot		 	Flemming	Fuglede	Jørgensen		 	3.	VK	HP		

	P	Fugledes	Ural		 	Thomas	Kristensen		 	4.	VK	HP		
	P	Astrups	Loke		 	Christian	Johansen		 	5.	VK		
	P	Frierfjordens	Randi		 	Jens	Have		 	6.	VK		

 
 
Det var her dejligt at se at også helt unge hunde kunne gøre sig 
gældende på DPK´s egen vinderklasse, så vidt jeg husker lå der 18 
stk. vild på paraden, det er vist det man kalder jagthunde. 
 
                                      Dansk Irsk Setterklub 

Irsk setterne havde 100 års fødselsdag og i forbindelse med denne 
holdt man racedyst sammen med en brugsprøve. Pointernes hold 
bestod af Frierfjordens Rex, Fugledes Ultra og Fugledes Tinka. 
Holdet var udtaget efter præstationer i efteråret 15. DPK vandt 
holdmatchen suverænt og Ultra blev individuel bedste med 90 ud af 
100 mulige point. 
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                                       De fælles vinderklasser 

 

Efterårets vinderklasser inden DM gav ingen førstevindere, hvilket er 
meget unormalt og efter min mening en katastrofe, det er jo her vi 
skal måle os med de bedste fra de andre racer. Heldigvis er der nu 
VK´ er efter DM og her viste Astrups Rik sine kvaliteter i overmåde. 
Han blev en suveræn vinder på 2 af de 3 VKér, jeg var selv dommer 
på den tredje og kan med overbevisning sige at den meget dygtige 
ejer og dressør Erik Årø, lavede en af de største førerfejl jeg har set, 
ellers havde Erik og Rik vundet 3 ud af 3. Kære Erik, selv guderne 
kan fejle. 
Andre placerede i efteråret blev Spurvfugldalens Quincy, Mjølners 
Sol, Frierfjordens Rex, Villetoftens Victor, Fugledes Ultra og 
Astrups Loke. 
 
                                                       DM 

 

Blev afholdt på terræner på sydsjælland, en katastrofe 
resultatmæssigt, vi lader det ligge. En værdig Danmarks mester blev 
Rødsetter  Red Garlich Pepper ved  Brian Krogh- en flot præstation 
 
 
 
                                         Jagtchampionater. 
I 2016 blev Villetoftens Victor jagtchampion – Tillykke til Niels Holger med 
titlen. 
Og fornemst af alt blev Spurvfugldalens Quincy brugschampion – tillykke til 
klubbens skattede sekretær Lasse Weberg 
 
 
                                                    FJD og DJU                                         
 

Både FJD og DJU er nu i vante gænge med velfungerende 
bestyrelser. Et lille hjertesuk er dog STOP nu med alle de ændringer i 
vedtægter, love og markprøveregler. Det er dog utroligt hvor 
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kompliceret man kan gøre det bare for at gå en lille tur med en hund. 
Før var der noget der hed regel Sverige, nu har vi da noget der hedder 
regel Danmark. DPK repræsenteres de 2 steder af Christian Johansen, 
jeg har bedt Christian give en kort orientering. 
 
                                              Dommerudvalget 

Flemming Sørensen er valgt i dommerudvalget og han er helt 
naturligt formand. Vi ved at med Flemming i ledelsen så fungerer alt. 
Det burde ikke være et stort job at være i dommerudvalget, men jeg 
kan se du kæmper Flemming, alene beslutningen om at en af jer skal 
være tilstede ved vores regionale dommermøder er en belastning. 
En større belastning er nok al den brok der er i hundeverdenen, hvor 
telefonerne kører på kryds og tværs og værre tasterne bag 
computerskærmene. Desværre er det således, at ganske få kan skabe 
rigtig meget ufred via de elektroniske medier, det er al for nemt at 
komme ud med brok her og der. Jeg vil gerne advare imod den slags 
undskyld udtrykket- hundeterrorisme. Vi er rigtig mange der gerne 
vil gøre et stykke arbejde, men glæden forsvinder, når man skal 
kritiseres for alt uafbrudt.  
 
                                           Derby udvalget 

Den fornemme institution dansk jagthunde derby, fungerer fint med 
Asger Stein som formand og kasserer. Vi har lige afholdt derbyet i 
Nordjylland, jeg var selv dommer i 2 dage, der er styr på udvalget. 
 
                                           Nordisk samarbejde. 

Norge har inviteret til nordisk match på Kongsvold i efteråret, dette 
er viderebragt på vores hjemmeside og de der måtte være interesseret 
melder til bestyrelsen og vi vil så udtage holdet efter hundenes 
resultater. 
 

 

 

                                              Økonomi 
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DPK´s økonomi er særdeles god og stærk, præget af en stor egenkapital. 
Igen i år lægger vi til vores efterhånden store kronebeløb. Dette er med 
velberådet hu idet vi jo står lige foran 2018, der som jubilæums år vil 
trække store veksler på vores økonomi. Vi har i bestyrelsen besluttet at 
acceptere et overforbrug på 20-25 % af egenkapitalen. DPK skal ikke 
være bank og vi fylder trods alt kun 100 en gang i vores liv. 
Anny Diedrichsen, vores kasserer, vil senere gøre rede for tallene.  
 

 

Sponsorer 
En vigtig del af DPK´s økonomi er sponsorater, her skal specielt nævnes 

vores nye hoved sponsor Prof dog, som ud over et kontant beløb vil 
være velvillig med præmier. Herudover skal nævnes: Lifetime, Michaels 

jagt og fiskeri, Petsdirect, Poda, Hike, Royal Canin, Unik, Kromix, 
Birkmosens, Fyns Montage, Terkels lystfiskeri og Arion 

     
Som sidste år og alle de andre år --Tak Alex   

 

 

 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden har været bestyret i mange år af Erik Petersen. Erik har 
ved flere lejligheder gjort klart, at vi skulle have fornyet vores 

opsætning og at han ikke kunne blive ved med at finde tid til opgaven. 
Efter nogle sonderinger omkring opsætning og priser, tog Lasse 

Weberg, klubbens sekretær hånd om opgaven og vi har nu fået en 
tidssvarende hjemmeside. Der er stadig nogle ting, der skal rettes til, 

dette er med fuldt overlæg idet vi i bestyrelsen ville lade medlemmerne 
prøve systemet og efter forårssæsonen så rette til efter de ønsker, der 

måtte være. Det sjove er, at der tit er modstridende ønsker. Vi skal nok 
få det til at køre. Tak Lasse- du er en knop, der er ikke så meget pjat, du 

løser blot opgaverne- et værdifuldt bestyrelsesmedlem 
 

Præmie og pokaler. 
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Jan Kock – klubbens næstformand tager sig nu af hovedparten af 
klubbens sølvskatte, det er ikke ligetil, vær venlig at hjælpe den rare 
mand. Puds pokalerne og send dem tilbage rettidigt.- tak. 
Allan Diederichsen tager nogle af pokalerne på Vinderklasserne- tak 
skal du have Allan. 
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.  

 
Afslutning 

	

Året	2016	kan	vist	betegnes	som	værende	et	godt	jævnt	år	hvor	
efterårs	DM	var	den	eneste	svipser.	Vi	bevarer	vores	medlemstal	og	vi	
får	flere	og	flere	yngre	medlemmer.	Jeg	hørte	for	nogle	år	siden	en	
kollega	formand,	der	sagde,	at	man	jo	faktisk	helst	skulle	have	haft	en	
bypass	operation	for	at	være	medlem	af	dansk	pointerklub.	Det	er	ikke	
nødvendigt	mere	og	vi	har	oveni	købet	også	fået	flere	unge	kvindelige	
hundeførere.		
Vi	glæder	os	nu	til	vores	jubilæums	år	som	skal	fejres	med	pomp	og	
pragt.	Vi	har	allerede	i	bestyrelsen	taget	kontakt	med	relevante	
udenlandske	dommere	til	vores	store	jubilæumsprøve,	som	vil	strække	
sig	over	det	meste	af	en	uge.	Husk	nu	derfor	at	tage	uge	14	fri,	der	
bliver	nok	at	tage	sig	til.	Flg.	program	kører	og	er	allerede	udsendt	flere	
steder,	jeg	læser	op:	
	 	

I	forbindelse	med	Dansk	Pointerklubs	100	års	jubilæum	2018,		

afholdes	et	ekstra	arrangement	i	april	måned	ved	Holbæk	med	hovedkvarter	

på	Hotel	Strandparken.	

Tirsdag	d.3/4-	2018:	International	unghunde	grandprix	(Derby	revance)	
Onsdag	d.	4/4-	2018:International	VK	med	cacit.						Festmiddag	med	uddeling	af	
præmier	til	de	præmierede	
Torsdag	d.	5/4-2018:	Specialudstilling	for	pointere.	
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Derefter	flyttes	til	Fyn,	hvor	den	egentlige	jubilæums	hovedprøve	vil	blive	

afholdt	med	hovedkvarter	på	Hotel	Vissenbjerg	storkro.	
Fredag	d.6/4-2018:	Kvalitetsprøver	UK,	AK.										Fredag	aften	generalforsamling	
Lørdag	d.7/4-2018:	Kvalitetsprøver	UK,	AK.	Konkurrence	UKK.											Festmiddag	
med	uddeling	af	præmier	til				de	præmierede.	
Søndag	d.	8/4-2018:	Int.	jubilæums	VK	med	cacit.	

  
 

Sluttelig vil jeg sige som sidste år. 
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.  

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  

 
_______________________________________________________ 
 
Efter formandens beretning orienterede Christian Johansen fra FJD og 
om de regel ændringer der er under behandling. 
Der er forslag om, at HP ændres til CK fordi det passer bedre med de 
andre Nordiske lande.  
3 års reglen har givet stor diskussion. FJD arbejder mod at 2 år 
fastholdes. 
Der har også været et forslag oppe om, at der skal fældes fugl for hunde 
der modtager jagt- eller brugs championater. Modsat i dag, hvor en hund 
principielt kan klare sig igennem med 3 kastede fugle.  
Den ordførende dommer på DM må ikke være dommer på andre efterårs 
vinderklasser inden DM. Dette ændres til at ordførende dommer på DM 
ikke må være ordførende på andre vinderklasser inden DM. 
Det er også blevet forslået, at en knald apport kan accepteres som en 
anden præmie (2B). 
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Herefter spurgte dirigenten om der er kommentarer til beretningen. 
 
Flemming Sørensen: FS takkede for en god beretning. Vores hunde og 
avl skal lægge vægt på at hundende skal holde kontakt, evnene til at 
finde vildt og de skal blive på marken. Brok ødelægger mulighederne 
for at finde nye dommer emner. FS roste de unge i klubben for deres 
arbejde i mentorordningen og de mange arrangementer. FS rejste 
spørgsmålet om vi bruger Pointeren nok til jagt.  
 
Flemming Fuglede: Det er ikke rart at bliver hængt ud på nettet. Kom og 
spørg eller ring og giv udtryk for Jeres meninger.  
 
Niels Mølgaard Ovesen: Enig med FS og FF. NMO kan ikke lide 
systemet med katagorier – A og B. Fælles markprøve regler bør 
forkortes. Der er for mange regler i FMR. 
 
Christian Johansen: FMR er ikke blevet længere. Mange ændringer 
kommer ikke fra FJD men fra hundesportsfolk. FJD giver overskud. 
 

4. Fremlæggelse af regnskab 

Klubbens dygtige kasserer Anny Diedrichsen fremlagde regnskabet og 
kunne glæde klubbens medlemmer med at overskuddet er på 4.000 
kroner.  
Anny fortalte, at årbogen giver et overskud på ca. 2.000 kroner og at 
Pointerklubben har 15.000 kroner tilgode.  
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg: Jan Espersen. 
Jan var villig til genvalg og blev enstemmigt valg. 
 

6. Valg af bestyrelses suppleanter 

2 suppleanter på valg:  ….. begge blev genvalgt. 
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7. Valg af bestyrelses suppleanter 

På valg er Jeff Nielsen og Svend Buckhave der begge blev valgt. 
 
 

8. Valg af revisorer 

På valg er Jens Foldager der ønsker genvalg. Kruse Meier ønsker ikke 
genvalg. 
Herefter blev Steffen A. Olesen foreslået. Steffen indvilgede. 
Forsamlingen valgte herefter enstemmigt Jens og Steffen som revisorer. 
 
 

9. Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen forslag fra medlemmerne.  
Peter Due: PD gjorde opmærksom på, at det er forkert at forsamlingen 
klapper hurtigt ved godkendelse af valg. Det er faktisk dirigentens 
opgave at vurdere om valget er godkendt eller ikke. Det er mest 
demokratisk.  
 

10. Eventuelt 

 
Anders Aagård: AA præsenterede sig som et nyt medlem. Anders roste 
mentor ordningen og syntes at det var godt at komme på nye terræner og 
lærer mere om, hvad det vil sige at føre hund og dressere den. 
 
Anne B. Hansen: AH ville gerne opfordre til, at vi tager godt imod nye 
medlemmer. Tænk over, hvad I siger til dem og hjælp dem. 
 
Christian Johansen: CJ ville sikre sig, at bestyrelsen kender til fonds 
reglerne i forbindelse med de 100.000, som Pointerklubben skal bruge 
på 100 års jubilæum’et.  
 
Flemming Fuglede: Forsikrede CJ om at bestyrelsen er fuldt ud klar 
over reglerne vedr. Pointer klubbens formue. 



15 

 
Christian Johansen: CJ fortæller en anekdote. En ny hundefører trækker 
en hund op foran Sigvald Pedersen og spørger hvad han synes om 
hunden. Sigvald svarer, at den har i hvert fald et godt hoved J 
 
Herefter noterede Hans Nikolajsen sig, at der ikke var flere medlemmer, 
som ønskede at få ordet.  
 
Formand tog ordet og begyndte at uddele årspokaler. 
 
Halds Vandre statuette: Aage Christiansen 
Foto pokalen: Morten Sommer 
Takese Plaquetten: Matresses Thyra fører Anne B. Hansen 
Kai Ove Skou’s mindepokal: Erling Clausen 
Christian Ipsens vandre pokal: Anne B. Hansen  


