
Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde  
Torsdag d. 8 november 2018 -  Fredericia. 
 
Dagsorden og behandling: 
 
Deltagere: Any, Flemming F. Alex, Jan D, Jan K og Peter 
(Bestyrelsen) og Alan Didriksen, Steffen Olesen og Flemming 
Sørensen med indlæg til dagsordenen.  
 
1. Fastsættelse af endelig dagsorden  

 
2. Underskrift af referat fra de sidste møder 
 
3. Siden sidst – efterretninger fra formanden/andre. 
Flemming F. orienterede om sidste møde og udviklingen i SJD/FJD. Se FJD 
referater. 
Alex og Peter orienterede om indtryk fra ”Høring på Christiansborg om 
markvildt.” Se Jagthunden og FJD/DJ hjemmeside om referat derfra. 
 
4. Økonomi. 
Regnskabet for 2018 udvikler sig som forventet, ligeledes regnskabet for 
jubilæumsåret – Budgettet holder. Det bliver et flot regnskab, jubilæums 
festlighederne taget i betragtning. Der er pt. 197 medlemmer i klubben. 
 
5. Hjemmesiden/medlemsservice/medier 
Hjemmesiden forventes færdig til kommende generalforsamling, pris ca. 
15.000,- 
Steffen vil gerne fortsætte med at redigere hjemmeside, og hvad der ellers er af 
redigering af ”sociale medier” …. 
Allan Didriksen vil fortsat redigere DanskPointerKlub Facebook profil. 
Allan og Steffen vil koordinere, så der kommer ens-lignende budskaber og 
profilering. 
Allan vil lave fotokonkurrencen på Facebook, det annonceres også på 
hjemmesiden. 
På hjemmesiden vil det tydeligt fremgå, at hvis medlemmer ikke ønsker deres 
kontaktoplysninger og adresse på medlemslisten, så skal de bede om det bliver 
fjernet eller reduceret til det de ønsker. Så er første skridt taget til at følge loven 
i den sammenhæng.  
 
6. Årbog 2018 /100 års Jubilæumsbog 
Alle der følger med i arbejdet siger at den bliver fejende flot. J 
Bestyrelsen vedtog efter lytten til holdninger fra medlemmer og derefter grundig 
diskussion og argumenteren, at bogen skal koste 100,-kr. 
Jan K. finder ud af billigste forsendelses mulighed af bogen til medlemmer fra 
udland. 
Jubilæumsbogen erstatter Årbogen i 2018. 
Irsk og dernæst Engelsk Sætterklubber er trådt ud af ”Årbogen” 
Hvis Årbogen i DPK regi skal eksistere fremover, så skal den bygges af et 
frivilligt hold, der stiller op/sammensættes på generalforsamlingen 23 marts 
2019. 



  
 
7. Familieweekenden  
Bestyrelsen ønsker, at kunne gentage succesen fra Terkelsbøl i fam. 
Bredsgård´s gode hænder. Vi vil sørge for mere hjælp/flere hænder til det fine 
team, der knoklede med det praktiske i sommers.  
Flemming F tager kontakten, og Hanne og Allan må pege på mulige datoer, og 
samtidig undgå uheldigt sammenfald med Vissenbjerg udstillingen. 
Alle gode forslag til aktiviteter sendes til en kommende udvalg….. 
 
 
8. Medlemsmøder/kredsarbejde/vintermøde 2019 
DPK vil holde Vintermøde 3. februar kl. 10 i Fredericia, 

1) Dressur og hundeføring som emne. Michael Frank Rasmussen. (Flemming 
Sørensen) 

2) Kort nyt om den nye organisation for de stående hunde klubber. SJD (FF) 
3) Orientering om mulighederne for at fortsætte ”Årbogen” 

 
Peter indkalder til medlemsmøde og repræsentantmøde kl. 9. før 
medlemsmødet. 
Bestyrelsen mødes kort til møde og dagsprogram kl. 8.00 
 

Medlemmerne fra DPK er indbudte til de andre Engelske klubbers vintermøder. 
 
 
 
9. Fremtidsudvalget/mentorordning/nye tiltag 

Herunder en snak om tiltaget med fremme af Pointeren, jf. 
generalforsamling / PD 

Bestyrelsen og indbudte havde en engageret og mange vinklet diskussioner om 
Pointerens fremtid og klubbens tiltag. Forsamlingen pegede i flere retninger…. 
Nye Hundeførere, import af nye og dresser bare gener (hunde), føre hunde på 
jagt for mulige kommende hundeejere, medie brug, hjælp til nye hundeførere…. 
Følgende prioritering blev fremsat: 

1) lave et markedsførings udvalg og producere en film om Pointeren på jagt 
m.m. 

2) Styrke mentorudvalget. 
3) Derefter hvalpeproduktion og import. (Heldigvis ser det ud til at der er 

større hvalpetilgang tilgang i år.) 
 
Generalforsamlingen 2019 bliver fredag d. 22 marts kl. 19 i forbindelse med 
Hovedprøven i Sønderjylland. 
Alex Nissen er på valg og genopstiller ikke, Flemming er også på valg og 
genopstiller. 
Skal vi varsle en kontingent stigning? Any kikker på forrige strategier om 
kontingent. 
Bent Hansen laver et julebrev med indkaldelse til generalforsamling. 
 
 
 
 
10. DPK’s prøver. /Prøver generelt / mark, apportering, mesterskaber. 



Herunder hovedprøve 2019 på Schackenborg og evaluering af 
efterårets prøver 

Der var ros og stolthed over et flot efterårsarrangement på Gl. Toftegård med 
V.KL: og Racedyst/Jubilæumsprøve.  
Hubertus hos Tonny Lønne fik også behørigt stor ros, det vil vi bakke op om. 
Afprøvningen med blandet kontinentale/engelske hunde fungerede fint og 
prøven er optimal for afprøvning af hundenes jagtlige egenskaber. 
Hovedprøve  d. 22. til 24. marts i Sønderjylland. 
For at prøveledelsen(Flemming Sørensen) ikke skal ud i håbløse og urimelige 
arbejdsudfordringer, vil vi aftale et fast tidsrum hvor ekstratilmeldinger kan 
foretages. Peter vil hjælpe, hvor det kan behøves. 
 
11. Næste bestyrelsesmøder.  
Lørdag d. 26. januar kl. 8. i.f.m. Vintermødet 
Telefonmøde tirsdag d. 19 marts kl. 19.00   
 
12. Evt. 
Generalforsamlingen er indkald via Jagthunden, næste nummer 
Og via Julebrevet og hjemmesiden. Ligeså Vintermødet. 
  
 
 


