
FAMILIEWEEKEND 
Dansk Pointer Klubs familiedag d. 25. – 26. – 27. juni 2021 
Mødested og standkvarter: Mesballe Forsamlingshus, Thorsagervej 26, 8550 Ryomgård 

Så er det ganske vist, med et års ”coronaforsinkelse”, kan vi afholde Dansk Pointer Klubs  
25 års jubilæums familieweekend. Det er meget glædeligt, at vi kan afholdes vores 
familieweekend på Djursland – for det var her det hele startede.  
Det bliver nogle fantastiske dage i hænderne på de gode folk på Djursland! Som altid er 
der lagt op til en hyggelig familieweekend, så tag manden eller konen, børnene og/eller 
børnebørnene med.  

I forbindelse med familiedagene vil Dansk Pointer Klub afholde den årlige  
generalforsamling. Denne bliver afholdt lørdag 26. juni kl. 17:00. 

Der er fællesspisning lørdag aften, hvor vi også håber at mange vil deltage.  

PROGRAM 

Fredag d. 25. juni 
Om eftermiddagen er der mulighed for indkvartering. Her kan der opstilles telt og 
campingvogn ved Forsamlingshuset. Fredag aften tændes grillen, medbring selv mad. 
Toilet er altid åbent i Mesballe Forsamlingshus. Ønsker man at overnatte på værelser, så 
kan man booke hos Pindstrup Centret, der ligger ca. 8 km fra Mesballe Forsamlingshus. 

Lørdag d. 26. juni 
–  Kl. 08:00 er der mulighed for morgenmad 
–  Kl. 09:30 afholdes der anerkendt apporteringsprøve, hvor alle racer er velkomne 
–  Efter apporteringsprøven er der frokost, snak, hygge og andre aktiviteter for hele familien 
–  Kl. 17.00 er der generalforsamling - se dagsorden på side 3 >> 
–  Kl. 19.00 er der festmiddag. Her afholder vi også lotteri. Vi vil blive meget glade for    
 præmier – ønsker du at give en eller flere præmier, så kontakt gerne Anne B. Hansen. 
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https://goo.gl/maps/sRboXPurkAu5gpZy6


Søndag d. 27. juni 
–  Kl. 08:00 morgenmad 
–  Kl. 09:00 børne udstilling 
–  Kl. 09:30 er der anerkendt udstilling for Pointere 
–  Kl. 12:00 (eller efter udstillingen) er der frokost 
–  Kl. 13:00 er der anerkendt apporteringsprøve – alle racer er velkomne. 

VIGTIGE DATOER OG INFO 
Tilmelding af hunde til apporteringsprøven og udstillingerne skal ske via Hundeweb 

Bestilling af forplejning sker via hjemmesiden her: Online bestilling. Din bestilling  
af forplejning sammen med betalingen skal være Anny Diederichsen i hænde senest  
tirsdag den 21. juni, 2021. Husk at medbringe din egen mad til fredag aften. 

Bestilling af værelser på Pindstrup Centret, telefon: 86 39 61 11  
Adresse: Johs. F. La Cours Allé 2, 8550 Ryomgård  

Spørgsmål til forplejning kontakt Anny Diederichsen på mail: 
stenmarken@email.dk 

Spørgsmål til tilmelding kontakt Steffen Godthaab Olesen:  
don_olesen@hotmail.com  – telefon: 91 89 42 71  

Frist for forslag fra medlemmer der skal behandles på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 26. maj, 2021 

Vi glæder os til at se jer alle. 

De bedste hilsner  
Dansk Pointer Klubs bestyrelse 

_________________________________________________________  

Hold øje med hjemmesiden pointerklub.dk og Facebook for mere info. 
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GENERALFORSAMLING 
Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling. 
Lørdag den 26. juni 2021 kl. 19.00 på standkvarteret,  
Mesballe Forsamlinghus, Thorsagervej 26, 8550 Ryomgård 

DAGSORDEN 

1. Valg af 3 stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning for klubbens virke i 2020 

4. Fremlæggelse af regnskabet for 2020 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år.  
På valg er: Jan Koch og Peter Due  

6. Valg af bestyrelses suppleanter for 1 år.  
På valg er: Anny Didericsen (modtager genvalg) og Erik Aarø  

7. Valg af regions repræsentanter for 3 år til Region 5 (Sjælland).  
På valg er: Tage Jessen og Niels E. Pedersen  

8. Valg af to revisorer 
På valg er: Jens Have og Jens Foldager  

9. Forslag fra medlemmer. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen,  
skal være formanden i hænde senest 26. maj, 2021 

10. Eventuelt 

Vi håber på, at mange– også nye medlemmer møder talstærkt op til  

Dansk Pointer Klubs ordinære generalforsamling 2021. 

_______________________________________________________________ 

Læs også Love, regler, proportioner og fundatser for Dansk Pointer Klub

3

https://goo.gl/maps/sRboXPurkAu5gpZy6
mailto:borupgaard@mail.tele.dk
https://www.pointerklub.dk/love-regler-proportioner-og-fundatser-for-dansk-pointer-klub/

	Program
	Dagsorden

