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Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde  
Onsdag d. 21. oktober kl. 17.30. - Bæredyg9g Landbrug – Fredericia. 

Referat 

1. Fastsæ)else af endelig dagsorden  

2. Underskri6 af referat fra det sidste møde 

3. Siden sidst – e6erretninger fra formanden/andre 
Derby: Fine terræner, DM ligeså, dog nogle spinkelt besat.  
SJD udsBlling: samlet morgenmad 2021, hvis Covid ?llader det.  
Mini hovedprøve: Vi er i bestyrelsen meget ?lfredse med beslutningen og gennemførelsen af alle elementer i 
minihovedprøven. Fine arrangementer af Børge og Marianne og af Fille. Fine marker og afviklinger. 

4. Økonomi.   Medlemmer. 
Fin beholdning, overskud på Mini hovedprøven.  

5. Hjemmesiden/medlemsservice/medier,   
Birgit laver et nyt velkomstbrev/nyhedsbrev ?l DPK hjemmeside. 
Hjemmesiden er næsten gennemredigeret. 
Flere vil gerne hjælpe med at få aktuelt stof på hjemmesiden. 
Alex eMerlyser skriv ?l Jagthunden.  

6. Årbog 2020? 
Årbog er på vej, Birgit har allerede noget klart, prisen bliver sat op 
Vi har et fint overskud på måske 6.000,-kr på 2019. 10.21 Samme koncept for årbogen 2020. 

7. Familieweekenden 2021. 
26-27 juni familieweekend hos Børge. Anne er i gang med at finde dommer ?l uds?lling. 

8. Medlemsmøder/vintermøde/kredsarbejde/ særlig focus Vintermødet: 
Hvis vi må forsamles så gennemfører vi vintermødet 30 januar med følgende program. 
Bestyrelsen spørger via Hjemmeside om gode ideer og ønsker ?l emner og oplægsholdere. 
Sideemner: dyrlæge eller Niels Søndergård om indsats for stående hunde og agerhøns. 
Peter og Flemming indkalder ?l generalforsamling. 
     

9. FremBdsudvalget/mentorordning/nye Bltag 
Et februar arr. For nye DPK medlemmer og Pointerejere. 

10. DPK’s prøver. /Prøver generelt / mark, apportering, mesterskaber. 
Hovedprøve 2021: 26-28 marts i Holbæk. Dommere på plads nu. 
EMerårs V.Kl. lørdag 25. september 2020, Jylland/Fyn. Dommere…  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11. Pokaler, og sølvtøj. 
Jan har en sølvpokal fra Peter Gude´s børn, som Jens Have får i 2020 for 3. bedst placerede ved DM placering.  
Jan har mere sølvtøj fra Peter Gude. Stor tak ?l Giverne. 
Jan har også pokal ?l 2. bedst placerede Lasse Weberg. 

12. Næste bestyrelsesmøde  
Skal det være et længere møde for at få mere overblik, forandringer, nytænkning? 
vintermødet 30. januar 2021, 9-10 repræsentantskabsmøde, 10.00 frokost vintermøde, dereMer bestyrelses 
møde. 

13. Evt. 

Fint møde i ro og orden. ☺  
  

PD/sekretær. 
Godkendt og underskrevet: 

  Flemming Fuglede Jørgensen 

   Jan Koch         Anne Boelsgaard 

   Steffen Olesen       Peter Due 
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