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Dansk Pointer Klubs Medlemsmøde 
Torsdag d. 7 november 2019 kl. 18.00 -   
Fredericia. 
 
Referat: 
 
 
1. Fastsættelse af endelig dagsorden, se nedenfor. 
    Alle bestyrelses medlemmer og Birgit Basballe tilstede. 

 
 

2. Underskrift af referat fra det sidste møde. 
    Klaret.  
 
 
3. Siden sidst – efterretninger fra formanden/andre. 
    FF: Fine resultater for Pointerne, samt en brugs og en jagt- champignon. 
          Efterårets DM havde største gruppe af Pointere også som set i mange år. 9.ekvipager. 
    AB: Har samarbejde med Lasse W om pokal? Præmieliste udstilling. Anne gør den færdig. 
    JK: m.fl. fastslår at hvalpekøbere af sælger opfordres til at melde sig i DPK med tilbud om halv 

kontingent indeværende år. Hvalpesælger meddeler køber til Anny. 
Alle diskuterer ideer til SJD og kommer med følgende indlæg til FF at tage med:  

1. Værdige hundepræstationer til DM, hvorfor SJD opfordres til at diskutere hvordan dette 
kan udføres, så der er kvalitet bag en plads på DM. Kunne det være at der kun opstilles 
hunde med 1. præmier (2. der kunne være 1. med rejsning af fugl) 

2. At de 7 SJD klubber fælles dropper hunde annonce i ”Jæger”, der ikke giver 
hvalpekøbere. 

 
 
4. Økonomi. 
     Anny fremlægger kasse og bankbeholdning på 405.-kr og 49.490.-kr, det ser fornuftigt ud. 
 Den gode økonomi er især begrundet med en Familieweekend med ca.21.000 i overskud. 
 Kæmpe tak til Alan og Hanne i Terkelsbøl med den store og givende indsats for DPK. 
 Vi er 187 medlemmer i DPK, heraf 111 fra DK og 24 udenlandske ordinære medlemmer. 
 
 
 
5. Hjemmesiden/medlemsservice/medier. 
    Kæmpe tak til Birgit for alt arbejdet med ny hjemmeside. 
    Der er stadig lidt til rettelser, og nye tiltag. 
    Birgit har for fremtidssikring videregivet koder til hjemmesiden m.m. til Anne og Anny . 
    DPK betaler et honorar til Birgit for alt prof arbejdet med Sociale Medier. 

Hjemmesiden har faste udgifter på ca. 3-5.000.-kr til deling/opdatering, sikkerhed og hosting 
Her har BB forhandlet en billigere prof. løsning via sponsorat..                
Birgit spørger Carlo om han vil skrive 5 linjer til Avlsstatistik forklaring og begrundelse,  
så der kan lægges en sådan på hjemmesiden. 
Ligeledes lægges julebrev og kontingentsatser, ny betaling for 2020 med i brevet på Hj. siden. 
FF Spørger Alex Nissen om han vil overtage redaktør job for DPK i ”Jagthunden” Alex tager 
opgaven. 
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6. Årbog 2019. 
   Ny beslutning i DPK bestyrelse.  
Stærke kræfter i og udenfor bestyrelsen vil gøre næsten alt for at medlemmerne kan nyde godt af 
en årbog. Med risiko for at arbejde forgæves og for for få, gør vi et forsøg. 
Vi prøver at få den til at genopstå, og uden udgifter før den er klar til trykning og delvis finansieret 
gennem sponsorer via Alex. 
Birgit vil slå bindende forkøb op på SO ME (sociale medier), og når 50 vil garenteret købe bogen, 
går arbejdet i gang. 
Birgit i redaktion og Elsebeth om kritikker og formuleringer 
Bogen kan blive på ca. 80-120 sider. 
 
 
7. Familieweekenden 2020. 

Børge Sommer arrangerer familieweekenden fredag d. 5.(Grundlovsdag) til søndag d. 7.juni i 
2020 på Djursland 
Det er så et 25 års jubilæum, da familie weekenderne startede på Mols i 1995. 
Overnatning i telt eller campingvogn, eller hvad man selv lejer… 
Anne står for udstillingen, som kun er for Pointere og Gunner Jensen er dommer. 

 
 
8. Medlemsmøder/vintermøde/kredsarbejde/ 
Vintermøde. 18 januar.    Bæredygtigt Landbrugs hovedsæde i Fredericia. 
Kl. 9 På vintermødets repræsentantskabsmøde vil Peter lede mødet og opfordre repræsentanterne 
til at inspirere hinanden til nye tiltag. 
Kl. 10 vil vi have et aktuelt program for medlemmer. Kaffe til en start, biksemad til slut 

1. Hundedressur og vindermentalitet. Jesper Brahe der med sine Spaniels er den mest 
vindende i Danmark. Han vil dele sine erfaringer og metoder om dressur og mentalitet. 

2. Fantastisk fotografering. Henrik Kastenskov vil vise og fortælle om, hvordan vi kan tage 
rigtig gode fotos af vores hunde og oplevelser med dem, til gavn for dig og DPK. 

3. Kan vi lave en stor udstilling i DPK, Stående hunde. Steffen? tænker det er en god ide. 
 
 
 
9. Fremtidsudvalget/mentorordning/nye tiltag 
Udvalget holder weekend for nye medlemmer 1. weekend i marts 2020 (1.-3. marts) 
Udvalget har frie hænder til program og deltager udvælgelse, dog er det kun for medlemmer af 
DPK. De planlægger at være med om søndagen på en lokal prøve for at få prøvedeltagelse med.  
 
 
 
10. DPK’s prøver. /Prøver generelt / mark, apportering, mesterskaber.  
  Hovedprøve i Holbæk 3.-5. april.   
Bestyrelsen mødes torsdag til aften d. 2. april for at klargøre og beslutte om løse ender. 
Jan Lorentsen er prøveleder og Strandparken er standkvarter. Hotellet er bestilt. 
FF og JK finder dommere til prøverne. 
Deltagerne bestiller selv værelser. 
Anny står for bestyrelse og dommere, og mad m.m. som vanligt ?? 
Andet på punktet: 
Steffen foreslår at vi overvejer en stor udstilling i DPK regi på et accepteret prøve tidspunkt. 
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11. Pokaler. 
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. 
Vi mangler en udstillingspokal til Bedst i racen (BIR) FF vil skænke en til DPK. Tak J 
 
 
12. Næste bestyrelsesmøde 
Lørdag d. 18 januar 
Efter vintermødet, måske efter kl.13 holdes næste bestyrelses møde. Steffen har afbud. 
Her skal vi tale generalforsamling igennem. Indkaldelse, udvalg, nye tiltag til  
 
 
13. EVT. 
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	
	
	
	
	
	


