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Referat - repræsentantskabsmødet DPK 18. januar 2020 

I forbindelse med Vintermødet i Fredericia. 
 
Mødet blev indledt af formanden, der havde et par punkter til diskussion. 

I forbindelse med et oplæg fra Anton Dahl om udsætning i forbindelse med afholdelse af markprøver, bad 

Flemming F om forsamlingens råd til en holdning fra DPK. 

Forsamlingen formulerede et ønske om, at der kan og må ansøges om dispensation til udsætning 24 timer for 

afholdelse af efterårs prøver, men at udsatte fasaner skal være 20 uger gamle og agerhønsene skal være 15 uger 

ved udsætningen. 

Forsamlingen slog fast at udsætningen dermed er lovlig på dagen med dispensation, og at ulovlig udsætning 

ikke må forekomme. 

 

Et andet emne var ros og ris til prøverne 2019.  

Der var mange gode prøver, men enkelte med skidtfugl. 

Og der var kritik af enkelte prøver hvor bedømmelsen af stil ikke gav udslag i retvisende præmieringer. 

Endelig blev der nævnt at der i forbindelse med udstilling også havde været ikke retvisende præmiering i 

forbindelse med en tydelig beskrivelse af højde på hund for at opnå ”Excellent”. 

Diskussionerne var konkrete og saglige, det tjener forsamlingen til ære. 

Endeligt fortalte Jens Have at hans ansvar og opbevaring af udstillingspokalerne, overtages af Louise Jacobsen. 

Stor tak til Jens for mange års godt arbejde og ligeledes tak til Louise for at overtage jobbet. 

 

Herefter holdt Peter D. et oplæg om arbejdet i regionerne, hvor mindst 9 gode DPK-folk laver arrangementer til 

glæde for medlemmerne og deres hunde. 

Peter lagde vægt på at arbejdet skal være hygge, åbent for nye og dygtiggørende for alle. 

Dernæst at det kan foregå i samarbejde med andre stående racer, andre jægere og DJ, så vi sammen kan gavne 

hundearbejdet. 

 

Herefter var tiden gået, og der kom tilkendegivelser om at udvide dette møde til 2 timers varighed fremover. 

 

Ref. Peter Due. 


