
1 

 
Dagsorden for Dansk Pointer Klub’s ordinære generalforsamling 

fredag den 6. April 2018 kl. 20.00 på Vissenbjerg Storkro 
 
Formanden byder velkommen til medlemmer fra ind- og udland og i særdeleshed til 
klubbens æresmedlemmer.  
 
 

1. Valg af stemmetællere 
 
Jens Have og Hugo Nielsen blev valgt som stemmetællere  
 

2. Valg af dirigent 
  
Bestyrelsen foreslog Erik Juul, som herefter blev valgt. Erik Juul kunne indledningsvist 
konstatere at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.  

 
3. Formandens beretning for Dansk Pointerklub 2017 
 

Beretning for Dansk Pointerklub 2017 
I den tid jeg har haft pointere har vi oplevet opture og nedture, jeg vil ikke påstå at Dansk 

Pointerklubs resultatside er flatterende, men heller ikke så dårlig som den kunne være. 
Tillægget af pointerhvalpe har været lavt samtidig med at gennemsnitsalderen på dressørerne 

har været høj og disse 2 ting i kombination er skyld i de manglende topresultater. Vi tabte 
Derbyet til den engelske setter og DM til Rød-setterne. 

DPK lykønsker de 2 klubber med det flotte resultat. Pointeren placerede sig dog flot begge 
steder, hvilket jeg senere vil komme ind på i min beretning. 

 
 
                                            Vintermøde 
Året startede med vores vintermøde d. 7 januar på Bæredygtigt Landbrugs hovedsæde i 
Fredericia. 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 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 ud ad til og sammenholdet blandt DPK´s 
medlemmer. Bestyrelsen opfordrer til at man også i de elektroniske medier holder op med 
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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.  
Jeg synes jeg vil nævne hvor vi har træning så vi kan se hvor veldækket i Danmark. Vi har i 
Åbenrå ved Allan Bredsgård – på Kongenshus hede ved Jens Have- omkring Faxe ved Niels 
Petersen- i Ballum ved Flemming Sørensen- i Nordjylland ved Jes Krag- i Skive ved 
Christian Johansen – på Djursland ved Børge Sommer og Martin Mortensen og på Fyn ved 
Alex Nissen. Og jeg har sikkert glemt nogen 
 
                                            Derby 
Årets Derby blev afviklet i det Sønderjyske med anden dagen og finale på Gyldenhave – ved 
Christiansfeld. Derbyet er som altid et kæmpe arrangement hvor vi må være lykkelige for at 
have Asger Stein med familie som ankermænd. Mange hold skal sendes i marken og meget 
skal klappe, det eneste vi nok manglede var lidt flere agerhøns på andendagen. Pointeren var 
med til det sidste men nåede ikke helt til tops. Som nr 3 stod top point Lin- ejer Anne 
Lindner, som nr 4 Fugledes A-Mille ved Flemming Sørensen og som nr. 5 Bendts Ino ved 
Tom B. Hansen. 
 Tak til de 3 ekvipager som kæmpede bravt for DPK. 
 
                                   Forårets vinderklasser 
Så startede forårets vinderklasser hvor vi desværre ikke formåede at vinde nogen, dog blev 3 
pointere placeret: Fugledes Tiro ved Bjerke Andersson, Fugledes Ural ved Thomas 
Kristensen og sluttelig Alsbjergs Evita ved Søren Alsbjerg. 
 
På det senere afholdte DKK forårsmesterskab var vi igen repræsenteret ibalndt de 
præmierede med Fugledes Ultra- undertegnede som nr. 4 og Athena ved Bertil Mårtonson 
som nr.5. Forårsmesterskabet blev meget fortjent vundet af Engelsk Setter Heegårds Max 
ejer Harris Jensen. 
 
 
                                         Hovedprøve 
Så oprandt Pointerklubbens hovedprøve afholdt ved Vildbjerg med Jens Have som 
ankermand. Generalforsamlingen foregik med vanlig ro, lidt utraditionelt anmodede 
formanden – formanden for FJD Christain Johansen om at orientere omkring den særdeles 
store strukturændring i hele organisationen. Fjd er i gode hænder med Chr. Johansen som 
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formand og Ole Dahl Madsen som kasser, disse modne erhvervsfolk står nu i spidsen for en 
omstrukturrering , som har 2 formål: 

1. En rationalisering af den danske hundesport for at forenkle beslutningsprocessen og 
billiggøre administrationen. 

2. At få beslutningsprocessen til at udgå fra hundeførerne via specialklubbernes formænd 
og ikke som tidligere hvor vi hundefolk nok har følt rigelig med diktater fra 
organisationerne. 
  Vi diskuterede endvidere på generalforsamlingen en del omkring vores jubilæumsår 
og bestyrelsen fik opbakning til at hæve en rund sum af vores formue, således at 
DPK´s 100 års fødselsdag kunne fejres med format. 
Format har altid været et af DPK´s nøgleord, når vi foretager os noget i klubben vil vi 
gerne huske tilbage på en god og fuldendt oplevelse og lige netop et 100 års jubilæum 
er enestående, intet skal mangle. 
 

Lørdag i UKK havde Ole Dahl Madsen og Jan Kock et stort hold særdeles velgående hunde. 
Det mest af dagen blev brugt og de 3 bedste hunde var som følger: Fugledes A-Mille ved 
Flemming Sørensen, nr 2 Top Point Inez ved Tommy Nilson og nr. 3 Mølvads Jet ved Sten 
Bording. Gennemgående for alle hunde var en særdeles flot og friktionsfri stil, der er intet så 
smukt som en pointer der flyder over marken. 
 
 
I Åbenklasse matchede 5 hunde og i ungdomsklasse 3. Størst var glæden ved at se rigtig 
mange kvindelige hundeførere gøre sig gældende. I åbenklasse vandt  Sødersjøens Tresette- 
ved SPK formand Lisbeth Bodeen, bedste hanhund blev Spurvefugldalens Rudi - ved Ronni 
Kronholm Sølvsten 
I ungdomsklasse vandt Fugledes Bixi – ved Tommy Nilsen. Tommy har for vane at vinde en 
matchning ved vores hovedprøve.- godt gjort. 
 
 
-------------------------------------------------  
 
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 Ingrid Aarø. Ingrid er altid at finde på vores 
hovedprøve og er en af arbejdsbierne når Pointerklubben har aktiviteter omkring skive- 
specielt familiedagen. Vi har også et par specielle vandringspriser som modtageren fra året 
før udvælger og tildeler til den nye indehaver. Kaj Ove Skous lysestager som tildeles en 
person i klubben- der har ydet noget specielt, blev i år tildelt Tom B Hansen af Jørgen 
Gordon Andersen –modtager 2016. 
Black Luckys beautifull lady – det kvindelige modstykke til lysestagerne – blev i år overrakt 
Anne B Hansen af Astrid Jacobsen. DPK HAR BÅDE UNGE OG STÆRKE KVINDER I 
MEDLEMSSKAREN. 
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Det er af stor vigtighed at vi i DPK fortsætter den høje standard vi har på vores festmiddag. 
På denne måde hylder vi den standard som vores forfædre byggede op omkring pointeren og 
standarden på jagt og konkurrence med den engelske hund. Der er nok der forfladiges, vi 
holder fanen højt i DPK. 
 
 
  
Så oprandt søndagen med DPK`s vinderklasse. Og er stærkt felt drog i marken. Det var ikke 
alle terræner der var lige velbesatte med fugle, alligevel var der et stort hold med over 
middag. 
Matchningen foregik på store græsmarker og senere store marker med majsstubbe. På de 
vidtstrakte arealer var det virkelig de stortgående hunde der kom til sin ret. Placeringen blev 
som følger: 
 
 
1V HP Astrup’s Rik  Erik H. Aarø 
2V HP Fugledes Tiro Bjerke Andersen 
3V HP Söndershöns Tressette Lisbeth Bodén 
4V Vet Point’s Athena Bertil Mårtensson 
5V Matresse’s Thyra Anne B. Hansen 
6V Fugledes Ultra Flemming Fuglede 

 

 

 

 

Igen i år ser vi Svenskerne tage for sig af retterne. 3 ud af 6 placeringer er godt gået af vores 

broderfolk. Astrups Rik – ved Erik Årø- blev en overbevisende vinder og med placeringen 

blev Rik brugschampion. –tillykke med det. 

Efter at have hyldet vinderne og givet DPK et 3foldigt leve drog vi alle trætte hjem. 

 
 
                                          Skovprøver. 
 
 
 
                                          Udstilling 
Udstilling er et kapitel for sig, hvor den dygtige handler igen og igen kan hæve sin hunds 
præmieringsgrad, ods andre dødelige kan kun se til i beundring når de fremviser deres hunde. 
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FJD´s udstilling på Fyn blev i år vundet af Astrups Basse ved Anna Marie Skou. Bim blev 
Matesse Thyra – ved Anne B Hansen. 
 
På familiedagens udstilling blev BIR Matresse Thyra ved Anne B Hansen og BIM blev 
Boelsgaards Toxido- Steffen Olesen. Mon ikke Anne har lært Steffen nogle fif. 
I Sverige har Matresse Thyra også fejret triumfer og med hendes sejre der kan hun kalde sig 
både Svensk og Dansk udstillingschampion. Tillykke med det. 
Danske pointere kan både være smukke og have gode brugsegenskaber. Jeg vil gerne advare 
imod at vi bruger showdogs i avlen, der er tilsyneladende en trend med at købe pæne hunde 
ind fra udlandet hvis brugsegenskaber ikke er gode nok. Brugsegenskaberne er de vigtigste, 
udseende er toppen af kransekagen som vi alle skal tragte efter. Derfor glæder det mig at vi 
på de store 2 udstillinger ser gode brugshunde på toppen. 
 
 
                                     Familie weekend 
 
 
De brage folk i Skive området tog igen i år vores familie weekend.. Mange var mødt op 
og stemningen var høj. Formanden var forhindret grundet familiemæssige pligter 
(barnedåb). Men når Skibonitterne arrangerer noget så ved vi alle at det er i gode hænder. 
Tusind tak fordi I tager arbejdet i Skive og nu går stafetten så videre til Sønderjylland 
hvor DPK´s hovedsponsor er vært. Tak til dig Allan Bredsgaard, du er gavmild og 
arbejdsvillig. Du har påtaget bl.a. træningsture og kurser i jagt med stående hund. Nu skal 
du også hjælpe med familiedagen- tak for det. 
 
                                            Int. markprøver. 
 
 
                                       Efterårets vinderklasser  
DPK´s efterårs VK blev afholdt på Fyn under ledelse af Alex Nissen. Vi ved at når vi 
kommer til Fyn er alt tilrettelagt til mindste detalje. Efter en god dag med mange 
agerhønseflokke, blev placeringerne som følger: 
 

1. Fugledes Tinka- Flemming Sørensen 
2. Fugledes Ural- Thomas Kristensen. 
3. Fugledes Ultra- Undertegnede. 
4. Spurvfugldalens Quicy – Lasse Weberg 
5. Alsbjergs Evita – Søren Alsbjerg 

 
Jeg vil ikke kommentere på placeringerne, da de 3 bedste kommer fra min kennel, kun 
konstatere at, vildtfinderevne ikke er skadelig 
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                                       De fælles vinderklasser 
 
Efterårets vinderklasser inden DM gav ingen førstevindere, hvilket er meget unormalt, til 
gengæld blev der 4 anden vindere ved Frierfjordens Randi Fugledes Tinka, Fugledes A-
Mille og Fugledes Ultra samt 2- 5.vindere med Pointmands Zeppo, Boelsgaards Monet 
samt en 6. vinder Matresse Thyra 
Det er da utroligt at det 4 gange i træk kan være lige ved og næsten, men sådan er det jo 
også i en fodboldkamp hvor man kan have stolpe ud. Jeg må nok også erkende at der er 
for få der fører deres flotgående og dygtige pointere igennem åben klasse og til 
placeringer i VK. Vi er nok lidt dovne i pointerklubben- hundene bliver ikke dresseret 
færdige.  
Efter DM har vi jo også vinderklasser og der gik Tinka så helt til tops med en første 
vinder- hun placerede sig i øvrigt som nr 4 på en anden VK. Fugledes Tinka og 
Flemming Sørensen har dermed placeret sig 5 gange i efteråret, det kan vist kaldes et 
sikkert kort- godt gået. 
 
                                                       DM 
 
DM blev afholdt på terræner i Nordjylland. Ikke alle terræner levede op til normal 
standard og vi var ikke mange pointere der stillede op om morgenen, alligevel var 2 
pointere med helt til tops, hvor Frierfjordens Randi med Jens Have viste et fantastisk 
regelbundet søg og en god vildtfinderevne hele dagen og blev en særdeles værdig anden 
vinder på Danmarks mesterskabet. Fugledes Tinka og Flemming Sørensen blev nr 3 og 
fulgte godt op-tæt på de 2 første. 
Tobølbjergs Sus- en ung og særdeles velgående engelsk setter, blev m ed sin fører Søren 
Godtfredsen en meget værdig Danmarksmester- tillykke med det. 
 
 
 
                                         Championater på mark. 
Af jagtchampionater har vi kun en og det er den meget omtalte- Fugledes Tinka, der med 
et very god på Herning udstillingen gjorde sig fortjent til dette. 
Toppen af alt er brugschampionatet, dette opnåede Astrups Rik i det forgangne år. 
Tillykke til opdrætter Åge Christiansen og ejer Erik Årø 
 
                                                    FJD 
 
 
                                                      DJU 
FJD og DJU er under den helt store transformation og jeg vil gerne efter min beretning 
under debatten bede FJD´s formand Chr. Johansen om at komme med en kort orientering. 
 
                                              Dommerudvalget 
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I den engelske del af dommer udvalget har vi Erling Clausen og Sven Åge Vad. Jeg har 
både i skrift og tale givet udtryk for hvor uheldigt det er, at ikke alene 2 pers fra samme 
klub, men også 2 jagtkammerater, fra samme område i DK, sidder og forvalter disse 
vigtige poster. 
Det er muligt, det er de mest kvalificerede, det kan jeg ikke afgøre, men det er et uheldigt 
signal at sende ud i hundeverdenen, det må da være muligt at sprede beslutningstagerne 
lidt ud.  
                                           Derby udvalget 
Den fornemme institution dansk jagthunde derby, fungerer fint med Asger Stein som 
formand og kasserer. Jeg håber inderligt at Asger Stein vil fortsætte på denne post, han 
og hans hustru har styr på alt. 
  
                                           Nordisk samarbejde. 
Norge afholdte i 17 Nordisk Match på Kongsvold, desværre var fugletilgangen særdeles 
dårlig og det danske hold havde ikke en kinamands chance. Chr. Johansen, Erik Årø, 
Børge Sommer og Åge Christiansen fik forhåbentlig noget frisk luft. Det Nordiske 
samarbejde har efter min mening kun relation når det gælder lavlandsprøver. Vi er i 
Danmark særdeles glade for det Syd Svenske og Norske– Danske samarbejde. 
 
                                                Årbog 
Årbogssamarbejdet imellem Rødsetter klubben, engelsk setter klubben og DPK slår 
revner. Rødsetterne går ud og vil, på linje med Gordonsetter klubben, kun have en 
hjemmeside. Engelsk setter klub overvejer deres position idet den hidtidige redaktør er 
stoppet. Dermed er vi tilbage i den idelige diskussion- hvad gør vi ? 
Bestyrelsen har bedt Bent Olsen og Niels Mølgård Ovesen om at lave et jubilæumsskrift 
for hele året 18. Det bliver vanvittigt flot med mange billeder og artikler osv. Med det 
klarer vi os jo igennem det kommende 18. Men Hvad gør vi ?? Efter beretningen ønsker 
jeg en debat om dette emne. 
 
 
                                              Økonomi 
 
DPK´s økonomi er særdeles god og stærk, præget af en stor egenkapital. 
Sidste år besluttede vi at hæve nogle penge til jubilæumsåret, jeg anmoder om at vi ikke 
sætter flere økonomiske skibe i søen før vi får gjort op på jubilæumsåret 18. Vi har rigtig 
mange arrangementer og det vil nok være for positivt at tænke at alle giver overskud.  
 

 
Sponsorer 

En vigtig del af DPK´s økonomi er sponsorater, Alt dominerende af sponsorer har vi Prof 
dog –ved Allan Bredsgård, tak Allan for din store baglomme. Her ud over skal nævnes: 
Lifetime, Michaels jagt og fiskeri, Petsdirect, Poda, Hike, Royal Canin, Unik, Kromix, 

Birkmosens, Fyns Montage, Terkels lystfiskeri og Lars Bæk 
     

Som sidste år og alle de andre år --Tak Alex fordi du holder styr på sponsorerne  
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Hjemmesiden 
Hjemmesiden har levet et noget fortumlet liv og alle har mening om dette medie, desværre er 

der ikke mange der har indsigt eller vilje til at gå ind i arbejdet –  
Lasse Weberg har lavet et fint alternativ som kører indtil Birgit Basballe får lavet et nyt 

setup. Birgit er professionel og hun har lovet at lave noget fantastisk til os, blot vi dækker 
hendes direkte omkostninger. 

Hvis vi beslutter en evt. elektronisk årbog, er det meget vigtigt at hjemmesiden er perfekt- vi 
ser 

 
 
 

Præmie og pokaler. 
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 Didriksen 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	2017	har	været	en	pose	blandede	bolsjer.	Vi	har	i	klubben	rigtig	mange	gode	
unghunde,	men	som	jeg	før	har	sagt	i	beretningen	så	bliver	de	aldrig	dresseret	helt	færdige	
så	de	kan	gå	til	tops	i	Vinderklasserne.	
Men	der	er	lys	forude-	vores	mentor	udvalg	med	Anne	B	Hansen	og	Thomas	Kristensen	med	
flere	hjælpere,	har	forårsaget	at	vi	får	flere	unge	og	ambitiøse	medlemmer.	De	sidste	par	år	
har	vi	endvidere	haft	et	for	lille	hvalpetillæg.	Det	skal	der	rettes	op	på.	Uden	hvalpe	er	der	
ingen	fødekæde,	så	jeg	opfordrer	opdrætterne	til	øjeblikkelig	at	komme	i	gang.	
Nu	har	vi	så	vores	100	års	fødselsdag	–	det	skal	vi	glæde	os	over,	det	er	fantastisk	at	nå	
denne	høje	alder	i	så	god	form.	Nye	muligheder	tegner	sig	altid	i	horisonten	og	Dansk	
Pointer	Klub	er	omstillingsparate	og	spil	levende	og	skal	leve	i	flere	hundrede	år	endnu.	
	

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.  
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Hermed slutter formandens beretning. 
 
Dirigenten spørger om der er kommentarer til beretningen.  
 
Tom B. Hansen: Det er en god beretningen. 
 
Bent Olsen: Jeg ønsker, at vi fortsætter med den papir trykte årbog, da en elektronisk 
årbog ikke vil eksistere om 100 år. Når historier og billeder ligger på nettet kan det være 
væk allerede om 5 – 6 år. 
 
Alex Nissen: Det har været diskutere meget i årbog udvalget og der er stemt om det og 
måske kan årbogen fortsætte i en anden form. Måske vil Poul Aagaard (ES) fortsætte. 
 
Niels Mølgaard: Jeg synes ikke årbogen er værd at læse. Der er ingen historier det er 
nærmere en udvidet resultatbog og der mangler historier om mennesker. 
 
Christian Johansen: Det er vigtigt, at vi køber årbogen. Salget lige nu er 50 i Pointer 
klubben og 75 i Engelsk setter klubben. I FJD arbejder vi på, at digitalisere Jagthunden. 
Vi må prøve at få flere til at købe årbogen. 
 
Alex Nissen: Det er ikke sikkert, at ES fortætter i årbogen. Måske skulle vi ændre 
årbogen til fortællinger. 
 
Chr. Johansen: ESK 100 års Jubilæumsbog har mange fortællinger.  
 
Bent Olsen: Der mangler journalistisk materiale i årbogen. Vi kommer til at mangle 
skriftligt materiale som vi kan gemme. 
 
Peter Due: Jeg undrer mig over, at vi kun sælger 50 årbøger. DPK er båret af, hvad 
medlemmerne vil. Hvis årbogen ikke sælges bør vi nok ikke bruge så meget tid på den. 
 
Erik Aarø: Vi kommer ikke til at spare arbejde ved digitalisering.  
 
Birgit Brisballe: Jeg er enig i, at digitalisering er det samme rent arbejdsmæssigt. 
Digitalisering giver nogle fordele, da vi kan søge i digitale PDF.  
 
Niels Mølgaard: 100 sider koster 100 kroner. Vi kunne også overveje at tage indholdet 
fra hjemmesiden og lægge ind i en årbog. Men ikke i den nuværende form. 
 
Alex Nissen: Hvad skal jeg gå videre med til årbogsudvalget ? 
 
Niels Mølgaard: Den bærende form for klubben er bogform. 
 
Flemming Sørensen: Jeg melder mig til udvalget. Årbogen er vores DNA. 
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Flemming Fuglede: Det går ikke at FS skal løse denne opgave også. Medlemmerne må 
selv hjælpe nu. Det skal ikke være de samme få, der skal trække alle opgaverne. 
 
Jakob: Det er først næste år, at vi skal beslutte os.  
 
Steffen Olesen: Vi bør gøre det samme som ESK. 
 
Jens Have: Resultater bør kunne læses på hjemmesiden eller i hundeweb.  
 
Erik Juul: Vi kører videre i forenklet udgave i 2018. Herefter må vi beslutte, hvad vi vil. 
Nu synes jeg, at vi skal tage avls debatten. Carlo må gerne starte debatten op. 
 
Carlo Nørtoft: Jeg har været lidt hård i min avlsberetning. Stolpe ud er ikke korrekt men 
det kører ikke godt lige nu. Opdrætterne skal turde tage en chance og vi skal lave flere 
hvalpe. Pointer klubben bør gå i front og avle højsøgere.  
 
Flemming Sørensen: Vores hunde mangler dressur og effektivitet.  
 
Anne-Marie: Hvis vi alle skal stille med tophunde så vil mange bliver hjemme. Det vil 
være ærgerligt. Markprøve sporten skal være bredere og også de mindre gode hunde, 
skal kunne deltage. 
 
Carlo Nørtoft: Det er ikke mangel på dressur. Det er mere mangel på evne til at finde 
fugl, som vores hunde mangler. 
 
Thomas Kristensen: Jeg er enig med Carlo. Jeg har 3 jagtkammerater, som ikke kunne 
købe en Pointer og derfor måtte vælge en anden race. Der findes mere en 18.000 
Pointere i udlandet. Måske skal vi begynde at se den vej. Vi skal investere i 
nedgangstider. 
 
Jakob: Hvad gør vi med hvalpe vi ikke kan komme af med.  
 
Tom B. Hansen: Laust Nørskov har ret. Lad os prøve noget nyt.  
 
Formanden: Bestyrelsen er åbne for at prøve noget nyt.  
 
Erik Juul takkede for en god debat og konstaterede at beretningen er godkendt.  
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4. Fremlæggelse af regnskab 
 
Regnskab godkendt af revisorer. Der er underskud på cirka 8000 kroner på driften. 
  

 Alex Nissen fremlægger årbogs regnskab. Underskud på 4740 kroner.  
  
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år 
På valg: Jan Koch (modtager genvalg) og Lasse Weberg (modtager ikke genvalg). 
Peter Due blev valgt og modtog en stort applaus. 
 
 
 

 
6. Valg af bestyrelses suppleanter for 1 år 
2 suppleanter på valg: Anne B. Hansen (modtager genvalg) og Erik Aarø (modtager 
genvalg) 
Begge genvalgt.  

 
 

7. Valg af regions repræsentanter for 3 år til Region 5 (Sjælland) 
På valg er Peter Due (modtager ikke genvalg) og Niels E. Pedersen (modtager genvalg) 

 Tage Jessen og Niels E. Pedersen blev valgt.  
 

8. Valg af revisorer for 1 år 
På valg er Jens Foldager og Steffen A. Olsen (modtager begge genvalg).  

 Begge genvalgt.  
 

9. Forslag fra medlemmerne 
Peter Due: PD stiller forslag om, at bestyrelsen får mulighed for at gøre noget ved avlen 
i Danmark. Bestyrelsen skal gøre brug af midlerne i avsfonden til aktivt at forbedre 
Pointer racen i Danmark. 
 
Tom B. Hansen: Jeg bakker op om forslaget. 
Laust Nørskov: Jeg foreslog det samme for 25 år siden. Vi skal huske, at tæve og 
hanhund skal passe sammen. 
 
Ronnie: Er der et beløb foreslået i forbindelse med forslaget. 
 
Peter Due: Nej, forslaget er stillet uden beløb. Det bliver bestyrelsen, som skal se ind i 
det.  
 
Dirigenten: Efter afstemningen kan jeg konstatere at forslaget er godkendt.  
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Bestyrelsen har nu mandat til at udarbejde et forslag til, hvordan vi bedre kan udnytte 
avlsmidlerne i klubbens fond til at forbedre Pointeren i Danmark. 
 
 
 

 
10. Eventuelt 

 
Bent Olsen: De mange fine ting på hjemmesiden kommer ikke ind i Jagthunden. 
Medlemmerne må gerne sende det til os, så vi har noget materiale ar arbejde med. 
Jagthunden rækker også ud til de mange, som ikke har Pointere.  
 
Jens Foldager: Tillykke til bestyrelsen for det flotte arbejde. Der er kræfter lige nu, som 
vil lave et museum for den stående hund. 
 
 
Flemming Sørensen: Stor tak til bestyrelsen. Anton Dahl har skænket en fører præmie 
til en ny hundefører. Til den bedste Pointer i vinderklassen er skænket en kniv. 
Flemming Sørensen har skænket en krus til det største talent i vinderklassen. 
 
Peter Due: Anne-Marie lægger vægt på, at vi kan gå på marken sammen … både 
dygtige og mindre erfarne hundefører. De erfarne hundefører bør hjælpe de nye med 
gode råd. Klubben bør gør mere for at dele viden mellem medlemmerne.  
 
Jens Have: Bliver proportionerne ændret på Schultz pokalen, når vi nu har ændret i 
kriteriet for at deltage i UKK ? 
 
Formanden: Ja, vi ændrer proportionerne. Oprindeligt var det kun pokal vinderne, som 
deltog. Så blev UKK for alle hunde med 1. præmie og nu har vi ændret det yderligere. 
Vi vil gerne se flest muligt hunde i UKK.  
 
Chr. Johansen: Jeg vil gerne uddele en hædersbevisning. Martin Mortensen har valgt at 
stoppe dommer gerningen. Martin er en dygtig dressør og Martins hunde er altid i 
orden. Derfor modtager Martin en hædersbevisning fra dommerudvalget.  
 
Herudover uddelte Christian Johansen en gave til Anne B. Hansen og Thomas 
Kristensen for deres fine arbejde i mentor udvalget.  
 
Christian Johansen afleverede sin sølvpisk til formanden samt en platte med Pointer 
billede til Anny Diederichsen for det store arbejde som kasserer. 
 
Til slut sagde dirigenten tak til generalforsamlingen for god ro og orden. Herefter gik 
ordet over til formanden. 
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Flemming Fuglede takkede Lasse Weberg (sekretæren) for et flot arbejde de sidste 3 år. 
Herefter sluttede generalforsamlingen med at der blev uddelt de sædvanlige pokaler.  
 
Halds Vandre statuette:  
Tom B. Hansen – for dine flotte Pointere igennem årtier.  
 
Belle Pokalen: 
Den går til Anny Diederichsen for alle de år, som du har arbejdet for klubben. 
 
Foto pokalen:  
Vi kender ikke navnet. Det er side 79 i årbogen. 
 
Takese Plaquetten: 
Matresse’s Thyra ved Anne B. Hansen 
 
Kai Ove Skov’s mindepokal: 
Jan Lorentzen for Derby sejr i det svenske Derby med Kiwiline’s Kiwi. 
 
Christian Ipsen’s Lysestager: 
Anne B. Hansen. 
 
Formanden takkede alle medlemmerne for et godt år, takkede dirigenten for en 
veludført generalforsamling og uddelte et længe leve Pointer klubben. 


