
Referat fra Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde. Lørdag den 26, januar 2019 

 

Fraværende: Peter Due, sekretær sygdom.  Jan Espersen? 

Referent: Bent Olsen 

 

1. fastsættelse af endelig dagsorden. (vigtige punkter vælges til denne time,) 

 Jan Kock ønskede en fast procedure for, hvornår svaret for godkendelse af det tilsendte referat fra 

sekretæren skal være sekretæren i hænde. 

Bestyrelsen vedtog; At sekretæren skulle have svar 24 timer efter modtagelse af referatet. Ellers 

kunne referatet betragtes som godkendt. Hvis man er fraværende til mødet, så skal der svares med: 

har læst referatet. 

 

2. Referatet fra de sidste møder kunne ikke underskrives, ad sekretæren var fraværende. 

 

3. Siden sidst. 

Formanden oplyste, at klubbens nye hjemmeside er på trapperne. Det er Birgit Basballe, der i 

gennem længere tid har arbejdet på den. Der mangler lige nogle småting, så er den færdig og kan 

tages i brug. Bestyrelsen er rigtig glad for, at den har fået en professionel til at tage sig af arbejdet. 

 

4. Økonomi. 

Kassereren redegjorde for klubbens økonomi. Jubilæumsåret har kostet mange penge, men det 

vedtagne budget overskrides ikke, det holder. Endnu mangler der poster, som ikke er kommet ind, 

bl.a. økonomien omkring jubilæumsbogen.  

 

5.  Den nye hjemmeside bliver præsenteret på dagens hjemmeside. Jan Kock oplyste, at Artiklen om 

pointeren i DKKs blad bliver brugt i bladet Hund og Hund som PR. for pointeren. Artiklen er 

skrevet af Flemming Sørensen. 

 

6. Årbog 2019 

Efter opløsningen af samarbejder mellem DPK, ISK. Og ESK omkring Årbogen, kunne Alex 

Nissen oplyse, at DPK har fået tilbagebetalt et beløb, som gør det muligt at starte en årbog op, kun 

for pointer klubben, hvis vi kan finde den nødvendige arbejdskraft. Afgøres endelig på 

generalforsamlingen. 

 

7. Familieweekend 2019. 

Den bliver igen afholdt i Terkelsbøl i Sønderjylland med Allan Bredsgaard som vært. Datoen 

oplyses på hjemmesiden, så snart den er endelig fastlagt.  

 

8. Gemmes til Vintermødet. 

 

9. Gemmes til Vintermødet.  

 



10. Hovedprøven i 2020 forventes afholdt i Holbæk. Bestyrelsen håber at kunne få Jan Lorentsen 

som prøveleder. 

11. Næste møde. 

Afholdes som telefonmøde den 19. marts 2019.  

 

12. Bestyrelsen vedtog at gå tilbage til de gamle UKK regler. 
Deltage	i	UKK	kan	de	unghunde,	der	har	opnået	1.	pr.	inden	det	fyldte	2	år.	Yderligere	kan	de	hunde	der	har	

opnået	1.	præmie	året	forud,	og	som	ikke	er	fyldt	2	år	på	prøvedagen	deltage	i	konkurrencen.	Hunde	der	er	

fyldt	2	år	på	prøvedagen	kan	deltage,	hvis	de	samme	forår	har	opnået	1.	præmie	i	ungdomsklassen.	 

 

12. Eventuelt. 

Der aftaltes. hvem der skal have årets ærespokaler. M.m. 

 

Sdr. Hygum den 3. februar 2019.  

Bent Olsen  


