Dansk Pointer Klubs Medlemsmøde
Lørdag d. 1. juni 2019 kl. 16.00 Terkelsbøl – Pointerweekend
Referat:
1. Fastsættelse af endelig dagsorden, se nedenfor.
Alle bestyrelses medlemmer tilstede.

2. Underskrift af referat fra det sidste møde.
Klaret.

3. Siden sidst – efterretninger fra formanden/andre.

Jan refererede fra SJD møde, se referat på SJD hjemmeside.
Engelsk gruppes møde: Her talte man om standart og uddannelse af dommere til V.kl.
DPK ser gerne og vil bakke op om at SJD går videre med en rangering efter dommer præstationer
med følgende opgradering og uddannelse af dommere til V.kl.
Anne er i fuld gang med at sætte sig ind i udstillings procedurer og arbejdsgange.
Anne foreslår nye præmier til udstilling, især til BIR & BIM, hun undersøger hvad der bruges i ES.
Vi talte generelt om en fornyelse og forenkling af præmier.
Flemming kontakter DKK om revidering af adgange/password til database og tilmeldinger.
Anne, Anny og Steffen skal have adgang til DKK.
Steffen fortæller at der dd.er 200 tilmeldte til Vissenbjerg, og vi vedtager ikke igen at lave
udstilling op ad eksisterende prøver.
Peter fortæller lidt om tiltagene i SJD gruppen omkring ”Markvildt og natur” der pågår gode tiltag.
Flemming taler med Alex om sølvtøj og graveringer.
Årshjul og fordeling af årsopgaver blev udsat, da der var for lidt tid

4. Økonomi.

Bestyrelsen diskuterede klubbens økonomi, der som forventet og vedtaget er præget af
jubilæumsåret. Vi forventer og arbejder på at der igen i 2020 er god balance i årets økonomi.
Vi er lige nu 181 medlemmer mod 197 sidst på året 2018. Nedgangen skyldes at nogle ikke betaler
kontingent, ej heller på rykkere, og så vednaturlig afgang. Vi får dog til stadighed nye medlemmer.
Hovedprøven gav et mindre overskud på 1357.-kr, den var lidt udgiftstung.
Det kan præge årets økonomi. Vi arbejder på at reducere udgifter af forskellig art. Samt at holde
indtægterne oppe.
Steffen vil hjælpe Lars med lotteri til næste hovedprøve, samt sende reklame for vores flotte
jubilæumsbog til svensk og norsk Pointer hjemmesider. Vi har på nuværende tidspunkt solgt
omkring 90 stk.
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5. Hjemmesiden/medlemsservice/medier,

Birgit har videregivet koder til hjemmesiden til Anne, Anny og Steffen.
Hjemmesiden har faste udgifter på ca, 2000.-kr til deling/opdatering af nyhedsbrev og kalender.
Flemming og Peter omformulerer beskrivelsen omkring Schultz pokalen/ Ukk deltagelsen. Sender
derefter til Birgit/hjemmesiden.
Hvalpeformidlingen skifter til Jan Kock, tak til Jørgen Gordon Andersen for indsatsen gennem
mange år.
Steffen skriver et standartsvar til hvalpe henvendelser på hjemmesiden.

6. Årbog 2019, har nogen meldt sig?

Vi prøver at få den til at opstå igen, og uden udgifter før den er klar og finansieret gennem
sponsorer. Ellers vil den kunne trække DPK ud i underskud.
Flemming Sørensen vil gerne samle materialet.
Kasper og Anne vil gerne redigere.
Elsebeth Lóven tilbyder at samle kritikker
Alex har nævnt muligheden at samle sponsorer.
Rækkefølgen i opstart er som følger:
Flemming taler med:
1. Alex om finansiering.
2. Kasper og Anne om redaktion.
3. Birgit om mulig medvirken
4. Elsebeth om kritikker og formulering
Bogen kan blive på ca. 100 sider.

7. Familieweekenden 2020.

Børge Sommer har tilbudt at arrangere familieweekenden i 2020 på Djursland
Det er så et 25 års jubilæum, da familie weekenderne startede på Mols i 1995.

8. Medlemsmøder/vintermøde/kredsarbejde/

Næste Vintermøde emne kunne blive avl – genetik, vi tænker og inspireres.
På vintermødets repræsentantskabsmøde vil Peter lede mødet opfordre repræsentanterne til at
inspirere hinanden til nye tiltag.

9. Fremtidsudvalget/mentorordning/nye tiltag

Mentor udvalget måtte aflyse arrangement i foråret, men laver det i stedet for til august.
Udvalget har fuld opbakning til selvbestemmelse omkring deltagere og program.
Flemming taler med Allan om Facebook.

10. DPK’s prøver. /Prøver generelt / mark, apportering, mesterskaber.

DPK efterårs V.Kl. bliver på Lolland lørdag d. 28. september kl. 8.00 hos Ole Emde Smidt.
Apporterings prøver holdes der 2 annerkendte i Jylland og på Sjælland afholdes den som lokal
prøve. Med DPK pokaler som vanligt.
Hovedprøven 2020 afholdes 3-4-5 april i Holbæk med Jan Lorentsen som prøveleder og
Strandparken som standkvarter. Hotellet er bestilt.
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11. Pokaler, hvilke findes og omfordelinger??

Apporterings pokaler på Sjælland kan uddeles på lokalprøve afholdt af regionsrepræsentanterne
Jan færdiggør pokal oversigten over markprøvepokaler/sølvtøj
Anne spørger Lasse Weberg om han har en oversigt over pokaler til udstilling.
Flemming spørger Bertil om Store Flore pokalen.

12. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er sidst i august.

13. Bestyrelsen vil hædre skribenterne af jubilæums bogen.
Vi har ikke meget held med at møde dem, men giver ikke op.

PD/sekretær.

Godkendt og underskrevet:
Flemming Fuglede Jørgensen
Jan Koch

Anne Boelsgaard

Steffen Olesen

Peter Due
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