Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde
Mandag den 24. April 2017 på Qvistgaard
Dagsorden
1.Fastsættelse af endelig dagsorden
Endelig dagsorden godkendt.
2. Underskrift af referat fra de sidste møder
Referat fra generalforsamling underskrevet. Referat fra
repræsentantskabsmøde mangler.
3. Siden sidst – efterretninger fra formanden
Glædeligt at udtagelsen til DM er lavet tilbage til det gamle.
4. Evaluering af Hovedprøven 2017 i Vildbjerg
God stemning under hele prøven. Flot opbakning fra indenlandske og
udenlandske medlemmer. DPK havde ca. 140 starter. Standkvarteret var fint
og maden god.
5. Hoveprøve 2018 (100 års Jubilæum)
Hovedprøven 2018 (100 års jubilæum). Der vil være 2 standkvarterer:
Holbæk Strandhotel og Vissenbjerg Storkro.
Program:
3. april (Holbæk): Unghunde grandprix for alle racer. Deltagende hunde
skal være præmieret med 1 UK. Hunde der er start berettiget til Dansk
Jagthunde Derby 2018 kan stilles.
4. april (Holbæk): Vinderklasse for alle engelske racer. Der uddeles Cacit
og Reserve Cacit.
Der vil være 100 års Jubilæums festmiddag om aftenen på Holbæk
Strandhotel. Under middagen vil der være præmieuddeling for Unghunde
Grandprix og Vinderklassen.
5. april (Holbæk): Jubilæums udstilling. Jan Espersen arrangerer
udstillingen. Der inviteres en udenlandsk dommer.
Torsdag eftermiddag flytter hovedprøven til Vissenbjerg Storkro på Fyn.
6., 7. og 8. april (Vissenbjerg): Hovedprøven gennemføres som normalt.
Der vil være festmiddag den 7. April med musik.
Alex arrangerer musikken.
For at finansiere hovedprøven har bestyrelsen besluttet at hæve ca. 63.000
kroner fra Godsejer Brandts erindringsfond som driftskapital til at dække
eventuelt underskud på Jubilæums prøven. Når overskudsfonden lægges
oveni dette beløb har DPK over 70.000 til at dække et eventuelt underskud.

Da Jubilæums prøven kræver en del planlægning blev det besluttet, at
afholde et ekstra bestyrelsesmøde efter DPK’s efterårsvinderklassen, hvor
kun Jubilæums prøven er på agendaen.
Madbilletter til den Sjællandske prøve ordner Anny. Jan koch vil aftale, at vi
også i år får roll-ups.
Jan Kock tager også initiativ til et nyt Pointer flag, da det gamle er for lille og
kan laves pænere.
6. Hovedprøve 2019
Flemming Sørensen har sendt bestyrelsen et tilbud om afholdelse af
hovedprøven i Sønderjylland. Standkvarter bliver Ecco centeret.
Hovedprøvens omdrejningspunkt bliver på Schackenborg. Fille bliver
ankermand på denne hovedprøven og bestyrelsen takker Flemming for det
fine oplæg.
Det skal lige checkes, at Pointerklubben og Gordon Setter Klubben har
forskellige weekender, da nogle af terrænerne skal deles.

7. Familieweekenden 2017 i Skive
Familieweekenden holdes den 27/28. Maj. Pointerklubben vil være i gode
hænder hos Ingrid og Erik Aarø.
8. DPK’s efterårsvinderklasse 2017
DPK’s efterårsvinderklasse holdes ved Assens. Mødesteder bliver Salbrohal.
Datoen for prøven er søndag den 24. September 2017.
Alex Nissen bliver ankermand på prøven.

9. Nordisk Match og NPK’s 110 års Jubilæum 2017 - Kongsvold
Nordisk Match den 28/9 og hovedprøve den 29/9, 30/9 og søndag den 1/10.
Bestyrelsen håber, at der er medlemmer, som har mulighed for at deltage i
dette fine arrangement. Der skal udtages 4 hunde.

10. Vintermøde 2018
Vintermødet afholdes lørdag den 27/1-2018 kl. 10.00. Der vil blive afholdt
repræsentantskabsmøde kl. 08.00.
Sted: Gamle Tårupvej 48, Fredericia.
Program følger senere.

11. Årbog 2018
Årbogen har været et spændende arkiv i hele Pointerklubbens historie. Men
det lakker mod enden, da nye muligheder har gjort årbogen overflødig.
Bestyrelsen overvejer fremtiden men vil tage årbogen 2018 med.
ESK tager også årbogen op til fornyet overvejelse i 2019 efter deres 100 års
Jubilæum.
IRSK træder ud af årbogen efter 2017.

12. Økonomi
Økonomien er i god stand. Hovedprøven 2017 gav et underskud på 1.300
kroner.

13. Fremtidsudvalget/mentorordning
Mentorordningen kører fantastisk. De nye medlemmer er glade for
ordningen.

14. Den nye hjemmeside
Hjemmesiden kører fint. Desværre er alle resultater ikke kommet op i
foråret. Det vil der blive rettet op på. Medlemmerne opfordres til at huske at
sende resultater ind, som er fyldestgørende og nemme at lægge op for de
webansvarlige.
Performance kunne blive bedre. Det arbejdes der på. Herudover skal
hjemmesiden udvides med en aktivitets kalender.

15. Apporterings træning
Bestyrelsen ser frem til at der bliver arrangeret træning rundt omkring i
landet. DPK klub deltager ikke længere som arrangør i Hagested-Gislinge på
Sjælland. I stedet vil der blive arrangeret træning af Peter Due og Niels E.
Pedersen.
16. Næste bestyrelsesmøde
Søndag den 24. September 2017.

17. Evt.
Markprøve træning - 16/17. Marts med fældning af fugl. I ønsket om at gøre
vores hunde bedre arrangeres der træning med fældning af fugl. Bertil
Mårtensson og Anders Due vil komme som instruktører. Arrangører er Allan
Bredsgaard, Allan Diederichsen og Alex Nissen.
Pokal rettelser
Pokalen for anden bedste Pointer til derby blev givet til den forkerte hund.
Derby udvalget var ikke opmærksom på, at pokalen ikke krævede en
udstillings præmiering. Jan Koch vil sikre, at pokalen bliver givet til den
rigtige hund.

