
Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde  
Søndag d. 3. juni 2018 -  Terkelsbøl – Pointerweekend 
 
Dagsorden  
 
1. Fastsættelse af endelig dagsorden  

 

2. Underskrift af referat fra de sidste møder  
Kommer til næste møde. 
 

3. Siden sidst – efterretninger fra formanden 
 
4. Særligt omkring Familie weekenden, medlems mødet: 
 
Det var et velbesøgt og debatterende medlemsmøde, hvor mange medlemmer 
tog ordet og der kom gode forslag frem, der viser at medlemmerne er klar til gå 
ind i arbejdet med de udfordringer Pointeren og de stående hunde har for tiden. 
Bestyrelse har fortsat opbakning til at bruge penge på tiltag der kan styrke 
Pointeren i Danmark. 
Der kom 4 vinkler frem i debatten, der blev til en ordentlig sober og god snak. 
-Vi støtter mentorordningen økonomisk i arbejdet med nye medlemmer. 
-Vi vil hjælpe til fremgang for agerhønsene /markvildtet. (I FJD, mm.) 
-Vi skal generelt have bedre dressur på prøvehundene (hundeførerne) og 
pointerfolk bør mere udpræget bruge hundene på jagt, da det styrker hundens 
erfaring og vildtfinderevne. 
-I avlen bør der mindst være en tilgang på 50 hvalpe fra DK kenneler og 
økonomisk hjælp til købere kunne blive næste tiltag, for at få aftaget disse 50 
hvalpe. 
 
5. Evaluering af de fælles vinderklasser 2018:  
Resultaterne er taget til efterretning. 
 
6. DKK´s forårsmesterskab,--- Vi hører lidt forskelligt. I bestyrelsen er der 
glæde ved pointer-repræsentationen på dagen. Særlig er vi glade for 
præmieringen af en ny vinderklassehund i vores klub. 
 

7. 100 års Jubilæumsbog: 
På medlems mødet taltes der om at bogen gerne må koste op til 100 kr. 
Bestyrelsen tænker videre i pris og dermed kundegrundlag. 
 

8. Familieweekenden 2018 (Terkesbøl)- Fremragede sted og værtskab. Alting 
har bare klappet i meget fine og velfungerende omgivelser.  
Programmet var dækkende med forskellige aktiviteter, særlig var fremvisning 
af dueflusher en stor succes. 
Der var også god plads til at være social og hygge sig.  
Meget fin og humørfyldt festmiddag.  
Endelig efter stort annoncerings arbejde et meget fin fremmøde til udstilling. 
Den evalueres på næste møde. 
 

9. DPK’s efterårsvinderklasse 2018: 
Vi har planlagt 2 prøver i anledning af jubilæet,-  
vinderklassen og en brugsprøve med 2 hold,- hvoraf det ene er bestående af 
inviterede fra vores engelske søsterklubber i DK. 
 
10. Årbog 2018 – intet nyt pt. 



 

11. Økonomi: 
Hovedprøvens økonomi ser ud til at slutte omkring 58.000 i underskud ,  kasse 
beholdningen er d.d. i plus med 67.000 ( Meget fint) 
Jubilæums bogen kommer til at koste ca. 25.000 i produktion. 
 
 
12. FJD udstilling: 
Steffen Olsen deltager i dette punkt på mødet. 
Diskussion om den situation, der opstår omkring programmet, hvor der opstår 
kritik af vores valg af pointerbillede til udstillings katalog.  
Vi vil gerne udrede uoverstemmelserne og komme i møde, alt det vi kan.  
Vi er indstillet på at udstillings kommiteen fremover som tidligere, kan vælge 
det billede af pointer, som de vil til kataloget, evt som tidligere sidste års 
vinder. 
 
 
13. Fremtidsudvalget/mentorordning/nye tiltag – se punkt 3. 
 

14. Hjemmesiden – intet nyt. 
Vi ønske at der er ens oplysningen om klubben på de medier vi bruger. Derfor 
er en ansvarlig administrator af alle medier nødvendig. 
 

15. Apporterings prøver- intet nyt. Der er fint med prøver, se sidste referat. 
 

16. Næste bestyrelsesmøde: 
Vi planlægger møde i forbindelse med vores efterårs vinder klasse, hvis det kan 
flaske sig for bestyrelses medlemmerne, ellers bliver det efterfølgende i 
Fredericia. 
 

17. Evt.  
Vi diskuterede de nye og forandrede regler for UKK. 
Der har været nogen utilfredshed med forandringen, så bestyrelsen tager 
punktet på dagsordenen på næste møde og vil der arbejde for at føre reglen 
tilbage til før gældende regel. 
 
Ref. Peter Due. 


