
!

Referat Generalforsamling 26 september 2020. 

Dansk Pointer Klubs generalforsamling 2020 i Covid 19s undtagelses @d. 
Lovligt varslet i Jagthunden (August). 

Dansk Pointer Klub a1older Corona udsat generalforsamling  
Lørdag d. 26 september kl. 20,00 i Mesballe forsamlingshus, Tjerrildvej 12, 8550 Ryomgård. 

Referat: 
Generalforsamlingen startede med mindeord for Hans Nicolajsen, Peter Gude og Lis Skov ved 

Formanden:  

Nekrologer:  

Hans Nikolaisen. 
Torsdag d. 12 marts 2020 afgik Hans Wilhelm Nikolaisen ved døden. Hans Nikolaisen har fra barnsben 
haR med pointeren at gøre og hans interesse for avl var omfaSende. Hans Nikolaisen viste stor omsorg 
for at hans hunde ikke havde avlsmæssige degeneraUoner. 
Avlsarbejdet i kennelen blev belønnet med fremførelse af Hjalleses Glenn, som er den Ul dato højst 
udsUllingspræmieret danske pointer. Hans Nikolaisen gik på markprøver og på jagt i hele norden hvor 
hans berøringsflade var meget stor. 

Peter Gude,  
Søndag d. 30 juni 2019 afgik dyrlæge Peter Gude ved døden i sit hjem i Vendal. Vi husker alle Peter 
Gude som en myndig og humorisUsk dommer, der hurUgt kunne overskue situaUonen. 
Peter var i mange år medlem af DPK´s bestyrelse og medredaktør af DPK`s årbog, hvor klubben havde 
stor glæde af hans viden og hukommelse. Peter Gude var en meget vellidt personlighed, der kom godt 
ud af det med alle han var i berøring med. Peter Gude døde i en alder af 80 år og han vil blive savnet af 
mange 

Lis Skov. 
Et af DPK´s helt store profiler og æresmedlem af klubben Lis Skov, sov d. 15 oktober 2019 ind - 89 år 
gammel. Lis Skov var fra barnsben født ind i pointerverdenen via sin far AP Andersen- sUReren af 
Kennel Oksby. 
At nævne de tophunde kennelen avlede vil føre for vidt, men utallige fornemme præstaUoner er blevet 
resultatet. En skal dog nævnes her Oksby Fly som jeg selv oplevede stå som førstevinder på DPK´s 
hovedprøve.  
Lis Skov har i sit hundeliv ikke kun tænkt på sig selv, men har ydet stor hjælp Ul nye hundeejere og Ul 
det sidste fulgte hun stadig levende med i hundesporten og hun glædede sig på andres vegne.  
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Det var også en stor glæde for Lis at hendes daSer Anne Marie Skov videreførte kennelen med succes. 
At have i 3 generaUoner er ikke mange forundt. 
Lis Skov vil blive savnet af mange. 

Formanden beder generalforsamlingen om at rejse sig mens han udtaler:  
Ære være Hans Nikolaisens minde. 
Ære være Peter Gudes minde. 
Ære være Lis Skovs minde. 

1. Valg af 3 stemmetællere.  Børge sommer, Jens have og Tom B. Hansen. 

2. Valg af dirigent. Alex Nissen valgt. 

3. Formandens beretning om klubbens forhold og virksomhed i forløbne år, Ul beslutning. 

Formandens beretning for Dansk Pointerklub 2019 
Når man er medlem af en klub som er over hundrede år skal man naturligvis holde en 
generalforsamling. Corona situaUonen i DK har næsten umuliggjort et normalt foreningsarbejde. Vi har 
i bestyrelsen besluSet at vi vil holde generalforsamling uanset, at vi naturligvis ville blive langt færre 
end normalt og uanset vores hovedprøve ville blive stærkt decimeret. 1000 tak Ul jer der mødt op, vi 
holder tradiUonerne i hævd i vores gamle klub. 
I sidste års beretning Ullod jeg mig at være opUmisUsk, idet vi havde en øget præmieringsprocent og 
gjorde os godt gældende på de store prøver. I år vil jeg Ullade mig at være endnu mere posiUv idet 
pointeren i 2019 gjorde sig gældende på alle store prøver. Det eneste sted, hvor vi ikke var i toppen var 
Ul Dansk jagthunde derby- hvor vi kun fik to hunde placeret. Det var Pia Jenkestål med Søndersjøns 
Rusty, og Thomas Olsen med Fugledes Choko. Ellers var vi med hvor det var rigUgt sjovt. Derbyet blev 
vundet af en vildfinder af rang-engelsk seSer Nordvestjydens Nia, ejer og fører Jan Nielsen. DM blev 
også vundet af en vildfinder af rang – en pointer. Mere om deSe senere. DPK ønsker engelsk seSer klub 
Ullykke med derbyvinderen. 

Vintermøde 
Året startede med vores vintermøde i januar på BæredygUgt Landbrugs hovedsæde i Fredericia.  Den 
kendte svenske hundefører BerUl Mårtensson var og fortælle om hvordan man dresserer en tophund- 
både Ul jagt og konkurrence. BerUl er velkendt i det danske prøvemiljø og har vundet alt hvad der er 
værd at vinde i Sverige. Det jeg lægger mest mærke Ul er at hans hunde alUd er under fuld kontrol og 
derUl nogle vanviige gode fuglefindere.  
Derudover var Thore Grøndahl med som indlægsholder. Thore kommer fra Sønderjylland og arbejder Ul 
dagligt med at opdrage hunde der anvendes i Tolden. Thore holdt en spændende oplæg om en 
alternaUv indgang Ul hundedressuren, og hvordan man øger hundes fokus på fært.  
De 35 fremmødte deltog alle i en rigUg god debat som helt sikkert bærer frugt. Mange emner blev 
berørt i løbet af dagen også hvorledes DPK på bestyrelsesplan skal køre fremover. Det er flot at vores 
lille klub alene kan samle så mange engagerede medlemmer, jeg lægger mærke Ul at andre klubber går 
sammen. Så lang Ud vi er i stand Ul selv at samle medlemmer fortsæSer vi alene. 
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Træningsture 
Klubben har fået bærende medlemmer landet over Ul at a1olde træningsdage, nogen endda flere 
gange foråret igennem. Ud over det naturligvis er vigUgt at vi får trænet vore hunde, så er det mindst 
ligeså vigUgt at vi får det sociale netværk Ul at fungere. Det er vigUgt at vi får taget hånd om yngre og 
nye medlemmer så de føler sig velkomne og de også har steder de kan komme hvis de har 
dressurmæssige udfordringer. Jeg vil gerne her sige tak Ul de medlemmer der sUller deres viden og 
terræn Ul rådighed. Det er glædeligt at opleve flere af de nye medlemmer vende Ulbage og sige tak og 
rose den måde de bliver modtaget på i klubben.  
Jeg synes, at jeg vil nævne VigUgst af alt, et ungt team i Midtjylland der har fået sig selv ophævet Ul 
klubbens pr-afdeling: Anne Hansen og Thomas Kristensen er her primusmotorer. De ringer Ul nye 
medlemmer og de arrangerer træningsseminarer omkring Thomas´s hjem, træningsseminarer hvor 
både det sociale og hundearbejdet er i højsædet.  
Tusind tak Ul jer unge fordi I hjælper de nye medlemmer, oRe ganske uforberedte får i dem præget – 
både hundemæssigt, hvordan man dresserer en hund, men ikke mindst hvordan man socialt også kan 
have et rigt liv i hundeverdenen. Endnu engang tak Ul Jer- Pointerklubben viser igen vejen i kraR af 
dygUge unge mennesker. 

Derby 
Årets Derby blev afviklet på Fyn. Et virkeligt godt terræn med passende fuglebestand. Det glæder mig 
meget at vi igen kan være på Fyn og kun fordi lokale ildsjæle har samlet terræner og virkelig arbejdet 
hårdt med at få agerhønse bestanden op på et flot niveau. På andendagen var 4 pointere med: 
Fugledes Choco/ Thomas Olsen, Fugledes Cadet/Jørgen Gordon, Fugledes Chili/Undertegnede, samt et 
Svensk medlem- Sødersjøens Rusty/Pia Jelkeståhl. Da dagens konkurrence var slut måSe pointeren se 
sig slået af en drabelig vildlinder- engelsk seSer Nordvestjydens Nia/ Jan Nielsen. 4. vinder 
Sødersjøens Rusty/Pia Jelkeståhl. Og 6.vinder Fugledes Choco/ Thomas Olsen. 

Forårets vinderklasser.  
På de fælles forårsvinderklasser gjorde pointeren sig stærkt gældende. På DJ´s prøve i Sønderjylland 
vinder Boelsgårds Tuxido og Fugledes Ultra på 2.pladsen. På DJ´s prøve ved Holbæk bliver Nicholys Bess 
3. vinder og LN´s Pointmans Zeppo 4 vinder på prøven ved Køge.  
På DKK´s prøve ved Vildberg bliver Boelsgårds A.Didrik 2. vinder mens Boelsgårds Monet bliver 4. 
vinder. På årets forårsmesterskabs prøve bliver 2 pointere placeret med Nicholys Bess som anden 
vinder og Black Luchys Kajsa 4.vinder. 
Tillykke Ul alle de fantasUske dygUge hundeførere der har ført jeres hunde Ul placering. Jeg så de fleste 
prøver- det var floSe ekvipager DPK præsenterede. 

Hovedprøve 
Årets hovedprøve afvikledes omkring Tønder med Flemming Sørensen som prøveleder. Et kæmpe 
arrangement med over 150 hunde løb her af stablen over 3 dage. Vi havde virkelig floSe rammer på 
Ecco centret hvor alt var arrangeret Ul mindste detalje. Terrænerne lå i passende afstand omkring 
standkvarteret og der var passende bestand af fugle i terrænet. Alt deSe udmøntede sig også i en høj 
præmieringsprocent der prægede alle 3 dage. Ungdomsklasen havde 8 1.præmier hvoraf de 6 gik Ul 
pointere og eRer en hård konkurrence vinder Top point Athillia ungdomsklassen – et eRertragtet trofæ 
var hermed i BerUl Mårtenssons varetægt. 
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 Åbenklasse havde 4 1.præmier og 5 -2.præmier. ERer en hård matchning vinder Fugledes A-mille/ 
Flemming Sørensen. Den gode prøveleder kom ikke sovende Ul sejren. 

ARenens generalforsamling blev afviklet på vanligvis med Erik Juhl som ordstyrer, meget blev diskuteret 
og her specielt omstruktureringen af dansk hunde sport. 
Rent klubmæssigt fik vi forynget vores bestyrelse med 2 unge medlemmer: Steffen Olesen fra Fyn og 
Anne B. Hansen fra Herning er trådt ind med energi og nytænkning- det har virkeligt skabt energi i 
bestyrelsen når unge kræRer kommer Ul. I bestyrelsen glæder vi os over at vores hovedorganisaUon 
SJD Ulsyneladende nu er bedste gænge.  
Om man kan lide det eller ej- det er nødvendigt med organisaUoner der tør tage et ansvar og afsUkke 
nogle linjer, ellers farer klubberne i alle retninger. DPK ønsker SJD´s nyudnævnte formand – Allan Nissen 
Ullykke med jobbet, vi vil gøre hvad vi kan for at SJD får en god gænge. 
Generalforsamlingen udnævnte Niels Holger Lykke som nyt æresmedlem af Dansk Pointer Klub. Niels 
Holger Lykke er en fin sportsmand, der deltager i jagthundesportensprøver med flere racer.Niels Holger 
havde alleUders hund Schang med hvem han vandt hvhad der var værd af vinde, men også nu gør han 

sig gældende med ny tophund Nicholys Bess. Kære Niels Holger du er evig ung med og uden hoRe ☺  

ARenen sluSede som vanligt med et trefoldigt leve for ordstyreren Erik Juul og ligeledes et trefoldigt 
leve for den nu 100årige pointerklub. 

Lørdag i UKK  
Lørdagen oprandt med vores tradiUonsrige UKK. Anton Dahl havde fået Ul opgave at dømme DPK`s 
fornemste prøve. Prøven var henlagt Ul kæmpestore marker på Schakenborg som ovenikøbet rummede 
et passende antal agerhøns. Hundene blev velafprøvet og eRer matchningen blev resultatet flg. 

UKK 
3.vinder Top Point Athillia, BerUl Mårtensen 
2.vinder Fugledes Chilli, Flemming Fuglede 
1.vinder Fugledes Choco, Thomas Olsen 

Tillykke Ul Thomas Olsen som her slår igennem med en virkelig tophund. Thomas gør et stort arbejde 
på Læsø for at få agerhønsebestanden opelsket. Det er dejligt når arbejdet lykkes for en ung og 
entusiasUsk hundefører. 
Tak Ul Anton Dahl for en god og posiUv bedømmelse af vore unge hunde.  
 

-------------------------------------------------  

Lørdag aRen havde vi vores festmiddag – Ecco centrets vægge bulede ud af –så mange mennesker var 
vi, stemningen var høj, men vi bevarede vores sædvanlige sUlfulde og hyggelige middag. Der var mange 
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præmier der skulle uddeles, men jo også DPK´s uvurderlige sølvskat skulle uddeles Ul de mange 
præmietagere. Vi har mange tradiUoner i klubben, som bliver holdt i hævd eRer faig evne, men det er 
eRer bestyrelsens mening disse tradiUoner der gør Dansk Pointerklub Ul noget specielt.  
Et af højdepunkterne er når MaSes kande bliver uddelt af vores alUd nærværende Bent Olsen. Bent har 
nogle fantasUske talegaver, som bestyrelsen på det groveste udnySer. I år faldt valget af MaSes kande 
på Karina Christensen, en fantasUsk kvinde, der bakker hele sin hundemand og klubben op året 
igennem.  

Vi har også et par specielle vandrepriser som modtageren fra året før udvælger og Uldeler Ul den nye 
indehaver: Kaj Ove Skous lysestager som Uldeles en person i klubben der har ydet noget specielt, blev i 
år Uldelt Aage ChrisUansen af modtageren fra 2018 Anne Marie Skou -. Kaj Ove Skous Lysestager er 
utroligt floSe og en værdig præmie Ul et medlem af klubben som virkelig yder noget for vores sag.  
Black Luckys beauUfull lady – det kvindelige modstykke Ul lysestagerne – blev i år overrakt Birgit 
Basballe af Anny Didriksen. 
 Som jeg sagde sidste år: DPK HAR BÅDE UNGE OG STÆRKE KVINDER I MEDLEMSSKAREN. 

Det er muligt at der er nogle der kalder os gammeldags, men vi fortsæSer den høje standard vi har på 
vores festmiddag og jubilæumsmiddagen skal da være noget specielt. Vi hylder på den måde vores 
forfædre som byggede den standard op omkring pointeren og den standard på jagt og ikke mindst den 
standard vi ønsker i konkurrencen med den engelske hund. 

Så oprandt søndagen med DPK`s vinderklasse og træSe festdeltagere drog i marken. SønderJylland 
viste sig fra sin bedste side og vi var på terræner der var særdeles velbesaSe med vildt. ERer en lang 
dag blev 
Placeringen blev som følger:  
Vinderklasse: 
1.vinder med ck Black Luckys Kaisa, Kent Svensson  
2.vinder med ck Vet Point Athena, BerUl Mårtensson  
3.vinder med ck Frierpordens Randi, Jens Have 
4.vinder Sødersjøns TreseSe (Siska), Daniel Nilsson  
5.vinder Alsbjergs Evita, Søren Alsbjerg 

En hel uges arrangement var nu slut og både DPK´s sekretariat og DPK´s bestyrelse kunne segnefærdige 
af træthed, men også glade takke af eRer vinderklassen og ønske klubbens medlemmer en god 
sommer. 
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Forårs mesterskabs prøven 

Mesterskabsprøven blev vundet af Tobølbjerg L Sus v/Søren Gosredsen. Vi fik en 2.og 4. vinder ved  

Niholys Bess v/ Tage Jensen og  Blach Luckys Kajsa v/ Kent Svensson 

Skovprøver. 

Uds@lling 
UdsUlling er et kapitel for sig, hvor den dygUge handler igen og igen kan hæve sin hunds 
præmieringsgrad, os andre dødelige kan kun se Ul i beundring når de fremviser deres hunde. 

ERer en flot udsUlling i Frederiks med flot Ulslutning fra pointeren ses her BIR og BIM. 

Brugshundeklasse Hanhund 
 
Sping of Kells Abrakadabra, Excellent, CK 1.BHK CERT BIM, e. Anne Boelsgaard Hansen 

Championklasse  
Kanix Irene,Excellent, CK 1.BTK, BIR, Gunnar Larsen, e. Louise Jacobsen 

Familie dag- uds@lling 

Brugshundeklasse Hanner 

Sping of Kells Abrakadabra Excellent CK 1. BHK CERT BIR, e. Anne B. Hansen 

Brugshundeklasse Tæver 

Bendt’s jodi, Excellent CK 1.BTK CERT BIM, e. Erik Winkler 

SJD´s uds@lling 

Championklasse Hanner 

Boelsgaard’s A Tuxedo, Excellent CK 1.BHK BIM e. Anne B. Hansen 

Brugshundeklasse Tæver 

Mjølners My, Excellent CK 1.BTK CERT BIR e. Jens Have 

Danske pointere kan både være smukke og have gode brugsegenskaber. Jeg vil igen i år advare imod at 
vi bruger showdogs i avlen, der er Ulsyneladende stadig en trend med at købe pæne hunde ind fra 
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udlandet også hvis brugsegenskaber ikke er gode nok. Brugsegenskaberne er de vigUgste, udseende er 
toppen af kransekagen som vi alle skal tragte eRer.  
Familie weekend 
Familieweekenden blev igen i år a1oldt i det Sønderjyske underledelse af Allan Bredsgård og hans 
hustru Hanne. Familie weekenden har Ul næste år bestået i 20 år og er blevet en vigUg del af vores 
klubliv.  
Der var flugtskydning, der var instrukUon i div. Hjælpemidler, Dueflussere m.m. der var 
apporteringsprøve, der var apporteringstræning, der var fisketur, og der var, ikke mindst i alle 
afskygninger hygge for hele familien. DPK udsUllingen var i år udvidet så alle gruppe 7 hunde kunne 
deltage. Allan Bredsgård formår at samle rigUg mange hunde Ul vores udsUlling. Det er godt for 
økonomien- Tak for det Allan. 

Int. markprøver. 
Flemming Sørensen deltog i foråret på Tysk Pointer Klubs internaUonale Field Trail, som blev 
afviklet ved Berlin. På 1.dagen opnåede Fugledes Chack 1.excelent på holdet og blev senere i 
matchningen vinder af CACIT. På 2. dagen blev Fugledes Chack 2.vinder, og blev dermed samlet 
vinder af prøven. 

E]erårets vinderklasser  
ERerårets prøver gav mange fine præmieringer Ul pointeren. DPK´s vinderklasse blev særdeles flot 
afviklet hos Ole Schmidt på Lolland. ERer en lang dags afprøvninger i floSe roemarker med Ulpas 
fuglebestand, blev sUllingen flg. 
De præmierede ved DPKs eRerårsvinderklasse den 28. 09. 19 

1.vinder med CK Frierpordens Randi, e/f Jens Have 
2.vinder med CK Fugledes Ultra, e/f Flemming Fuglede 
3.vinder Boelsgaards Tuxido, e/f Tom B. Hansen  
4.vinder Fugledes Chack, e/f Flemming Sørensen 
5.vinder Boelsgaards Monet, e/f Henning Hansen 

Frierpordens Randi har haR en flot karriere sammen med Jens Have og sammen har de nu opnået den 
floSe Utel- brugschampion. DPK leSer på haSen og siger Ullykke Ul Jens med den floSe Utel. 

De fælles vinderklasse 
I konkurrence med de øvrige engelske racer på vinderklasser markerede pointeren sig klart hele 
eReråret. På DJ´s prøve ved Terkelsbøl vinder :  
1.V Niholys Bess/ Niels Holger Lykke.  
2.v Fugledes Chack/Flemming Sørensen og  
3V Boelsgaard`s A Tuxedo/Tom B Hansen 
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På den Fynske SJD prøve 

3. Vinder P Spurvfugldalens Quincy, Lasse Weberg.  
5. Vinder P Astrups Bo, Jes Krag.  

På den Lollanske SJD prøve 
2.v Pointmans Zeppo /Bent Petersen 
Og hermed Jagtchamp. 

På DKK prøve ved Vildberg 
 2. VK Bendts Jono / Anne B. Hansen 

Og sluSelig vinder  
Fugledes A-Mille/ Flemming Sørensen den Sjællandske DJ prøve, der hermed bliver jagtchampion. 
Et helt fantasUsk eRerår for pointeren- der giver hele 9 startende hunde Ul DM. 

DM 
Som afslutning på prøverne blev DM a1oldt d. 13/10 på Sydsjælland med virkelig god vildilgang i 
store roemarker. Vejret var lidt problemaUsk med stedvis regn, der skulle virkelig gode hunde Ul at 
magte fasanerne i roerne. 3 pointere var med i 2.heat, og de blev alle placeret.  
Fugledes A-Mille med Flemming Sørensen som 5.v-  
Frierpordens Randi/ Jens Have som 3. Vinder og sluSelig Fugledes Ultra ved undertegnede som 
Danmarksmester. 

Herrens veje er uransagelige og verden ser jo ud som man gerne vil se den, men der skulle ikke 
have været ændret meget før at pointeren havde besat de første 3 pladser. 
Jeg Ullader mig at sige at pointeren har virkelig gjort sig godt gældende på årets markprøver. 

Championater på mark. 
Af jagtchampionater har vi således fået 4 nye idet  
Isa-ejer og fører Allan Bredsgaard er blevet dansk jagtchamp. 
Nicholys Bess/ ejer Tage Jessen og fører Niels Holger Lykke –jagtchamp. 
Pointmans Zeppo/Bent Petersen bliver med sin placering som 2.v på SJD´s vinderklasse jagtchamp 
Og sluSelig Fugledes A-Mille/Flemming Sørensen bliver jagtchamp. 
Det er vist mange år siden vi har kunnet præsentere 4 nye jagtchampions. 
Når vi derUl lægger at Frierpordens Randi/ Jens Have og Fugledes Ultra, ført af undertegnede bliver 
brugschamp. Så kan DPK kun være Ulfreds og vi leSer alle på haSen for de 6 nye champions. 
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Championater på uds@lling 
Af udsUllingschampions gav året 3: 
B-Black Boy av Vestre Humble, Johnny f. Andersen Norge 
Samt 2 hunde fra Anne og Tom B. Hansen. Bendts Jono og Boelsgårds A-Tuxedo 
Tuxedo vinder i Norge og er dermed Nordisk exteriør champ. 
Bendts Juno er både dansk og svensk eksteriørchampion. 
Tillykke Ul Anne og Tom for deres floSe præstaUoner. 

FJD /DJU 
Dansk hundesport er hermed reformeret, FJD og DJU er væk og SJD er opstået. Vores æresmedlem 
ChrisUan Johansen har stået i spidsen for reformaUonen og jeg skal ikke undlade at bemærke at 
det har givet nogle sværdslag. 
I administraUonen sidder nu Ole Dahl Madsen og Ingerlise Rasmussen- et par meget dygUge 
administratorer som nu er ved at få styr på det hele. Der har været en del diskussioner i starten om 
deSe og hint. Jeg skal ikke komme nærmere ind på problemerne men vi har nu konsUtueret os 
med en ny formand- Allan Nissen fra engelsk seSerklub. Hele den engelske gruppe bakker op om 
Allan og vi håber alle at den konUnentale gruppe vil gøre det samme. 
SJD har brug for arbejdsro og konUnuitet så vi kan koncentrere os om det vi gerne vil – nemlig 
vores hunde. 
                                                    
Dommerudvalget 
I den engelske del af dommerudvalget har vi Sven Åge Vad og Brian Hinge Krog. Jeg har Ul udvalget 
foreslået mange særdeles dygUge og erfarne hundesportsfolk, men de har alle takket nej, med 
rigUg mange undskyldninger. 
Det er uheldigt for dansk hundesport at vi ikke kan have de bedste i dommerudvalget, det kan give 
utryghed og diskussioner, lad os håbe at vi også i dommerudvalget kan få ro. 

Derby udvalget 
Den fornemme insUtuUon dansk jagthunde derby, fungerer fint med Asger Stein som formand og 
kasserer. Jeg håber inderligt at Asger Stein vil fortsæSe på denne post, han og hans hustru har styr 
på alt. 
  
Nordisk samarbejde. 
Der har ikke været det store nordiske samarbejde i år. Men i 2020 har Finland inviteret Ul Nordisk 
Match 8-11 oktober. Alt har naturligvis måSe aflyses pga. Corona- vi ser hvad sker.  

Årbog 
Årbogen hang i en tynd tråd- heldigvis kom der en redningskvinde. Birgit Basballe trodsede alle 
advarsler- arbejdede i døgndriR og har lavet – sammen med sine dygUge medkombaSanter- en 
fantasUsk flot årbog. Meningen var at det blot skulle være nogle få sider med billeder, men som al 
Ud, når man arbejder med noget der interesserer en, så greb det om sig og vi har nu fået, jeg tør 
næsten ikke at sige det, en årbog som i gamle dage. 
Jeg ved ikke hvor længe du og dine medsammensvorne har kræRerne, men vi er glade for det store 
arbejde I har lavet. Tusind tak 
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Økonomi 
Vores jubilæumsår var jo dyrt, vi hævede nogle penge af kassen Ul at holde fest for, det har vi gjort 
og nu er vi Ulbage i den vante gænge. Vores kassemester Anny Didriksen sidder fast og hårdt på 
pengene og DPK`s økonomi er stærk- mere om det senere. 

Sponsorer 
En vigUg del af DPK´s økonomi er sponsorater, Altdominerende af sponsorer har vi Prof dog –ved Allan 
Bredsgård, tak Allan for din store baglomme. Her ud over skal nævnes: LifeUme, Michaels jagt og 
fiskeri, Poda, Unik, Kromix, Terkels lysliskeri.  
     
Som sidste år og alle de andre år --Tak Alex fordi du holder styr på sponsorerne  

Hjemmesiden 
Hjemmesider har det med at leve deres eget liv og for os der ikke er EDB vante kan det somme Uder 
være problemaUsk at holde sig orienteret på neSet. Heldigvis ser det ud Ul at vores webmaster Birgit 
Basballe har fået lavet så brugervenligt som muligt. Vi har i DPK en flot flot hjemmeside som er meget 
informaUv. Tusind tak Birgit for det store arbejde du har lavet. Du er perfekUonist- det nyder vi alle godt 
af. 

Præmie og pokaler. 
Jan Kock – klubbens næslormand tager sig nu af hovedparten af klubbens sølvskaSe, det er ikke ligeUl, 
vær venlig at hjælpe den rare mand. Puds pokalerne og send dem Ulbage reidigt.- tak. 
Allan Didriksen tager nogle af pokalerne på Vinderklasserne- tak skal du have Allan. 
På udsUllingssiden er det Jens og Birthe Have der passer på skaSene, her er de også i gode hænder. Tak 
Birthe og Jens fordi I ordner den del.   
  
Jeg vil også gerne sige tak Ul alle jer der giver floSe præmiegaver, jeg kan ikke nævne jer alle men I ved 
det betyder meget for vores præmiebudget.  

Afslutning 
2019 har været et fantasUsk år for pointeren- tænk at en 101 årig klub med så modne medlemmer og 
desværre også lidt få- kan gøre sig så flot bemærket i dansk hundesport. Heldigvis kan jeg se at vi nu får 
flere og flere yngre hundeførere der både sæSer pointeren højt, men også vores klubliv agter de. Vores 
mentorordning er en god hjælp og ikke mindst jer almindelige medlemmer der er posiUve når I ser et 
nyt menneske der er interesseret i pointeren. Nu skal vi pointeropdræSere blot tage os sammen og få 
lavet nogle hvalpe, der er nok der er interesseret i at få en pointer. SluSelig vil jeg sige at det er dejligt 
at være formand for en klub med engagerede medlemmer og jeg vil gerne her takke alle jer 
medlemmer for den opbakning I giver bestyrelsen og repræsentantskabet. Lad os alle fortæSe det 
gode samarbejde i det nye år (som vi jo er nået langt i). Tak for ordet 
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Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab, Ul godkendelse. 
2019 medførte et lille underskud på ca. 13.350,-kr, mest pga. overførte udgiRer fra 
jubilæumsåret. Kassebeholdning, likviditet og egen beholdning er i orden. 
Formue på 514.105,-kr 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Valg af 2 bestyrelses medlemmer for 3 år. 
På valg er Steffen Olesen, genvalgt. 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
På valg er: Anny Didriksen (1. suppleant) og Erik Aarø. (2. suppleant) Begge genvalgt. 

7. Valg af 2 repræsentanter for region 4 for 3 år. 
På valg er Svend Buchave og Jeff Nielsen. Jeff trak sig og Arne Larsen blev valgt. 

8. Valg af 2 revisorer for 1 år. 
På valg er: Jens Foldager og Jens Have. Begge genvalg. 

9. Behandling af forslag fra bestyrelsen og klubbens medlemmer. 
Alex Nissen havde fremsat forslag om at reglerne for alder på hund for deltagelse i UKK, skal følge 
Derbyreglerne. ERer flere indlæg for og imod trak Alex forslaget pga. den lille medlemsfremmøde Ul 
generalforsamling. Alex vil genfremsæSe forslaget Ul næste generalforsamling. 
Peter Due har et forslag om at generalforsamling kun skal annonceres på Hjemmeside, deSe forslag 
udsæSes også Ul næste generalforsamling 

Eventuelt. 
Her kan alt vedrørende klubben diskuteres, men intet kan vedtages. 
Tom B. Hansen roser bredt alle der yder en indsats for DPK, og især Ul Anny og Birgit. 
Flemming formand takker afsluSende dirigenten og Børge og Marianne for deres store indsats i 
arrangementet. 

Pokal uddeling: 
Årets point pokal Ul Bess ved Niels Holger Lykke og Tage Jessen  
Ibsens lyse stager Ul Kennel Fuglede for flest point gennem året. 
Takese plakeSen Ul Abrakadabra. 
Margretebægeret Ul Anne B. Hansen 
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PD/sekretær. 
Godkendt og underskrevet: 

 Flemming Fuglede Jørgensen 

 Jan Koch         Anne Boelsgaard 

 Steffen Olesen       Peter Due 
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