Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 11 maj k. 16.15. -På Bæredygtig Landbrug – Fredericia.

Dagsorden
1.Fastsættelse af endelig dagsorden
2. Underskrift af referat fra det sidste møde
3. Siden sidst – efterretninger fra formanden/andre
Terræn leje: Der var 2 hold lørdag og 4 + finale søndag, som Flemming betaler for til Jan.
Derby i Nordjylland igen, med lidt ændringer af terræner.
4. Økonomi.
Vi har fin kassebeholdning.
Der var et lille overskud på hovedprøven, før terrænlejer.
5. Hjemmesiden/medlemsservice/medier,
Vi foreslår at ny hjælp til hjemmeside/Facebook bliver som følgende:
Flemming kontakter mulige emner om en kan hjælpe.
En Facebook side vil være formålstjenligt.
Fjernes: Medlemsliste, gl. facebookside Dansk Pointerklub.,
Måske: Kalender, Årshjul
Skribenters skriv til hjemmeside skal lægges på som de ser ud fra forfatter side.
Udgifter betales af DPK.
Til Hjemmesiden:
Nye hvalpekøbere af hvalpe, der er avlet hos et medlem af DPK, og hvor køber ikke er
medlem af DPK tilbydes medlemskab året ud til halv pris (200,-kr), køberen skal angive,
hvor man har købt hvalp.
Gældende fra 11 maj 2021, hvor det blev vedtaget på Bestyrelsesmødet.
6. Årbog 2021?
Ikke afklaret. Igen et punkt på generalforsamlingen.
7. Familieweekenden 2021.
Det er fint arrangeret. - Klar til, general forsamling om lørdagen kl. 17, 2 apportering
prøver lørdag og søndag, og udstilling søndag.
Årspokaler pointpokaler uddeles – Dem fra normalt hovedprøve/Generalforsamlingen.
8. Medlemsmøder/vintermøde/kredsarbejde/
Apportering prøver i kredsene.
Forslag til vintermøde under Generalforsamlingen.
9. Fremtidsudvalget/mentorordning/nye tiltag
Der er et muligt arrangement i støbeskeen.
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10. DPK’s prøver. /Prøver generelt / mark, apportering, mesterskaber.
-Hovedprøve Opsamling/evaluering.
Fint reddet og arrangeret afvikling af Hovedprøve, men søndagen var helt sort med hunde
og fuglehåndteringen.
-Hovedprøve 2022 ifølge udsendt plan. 18-20 marts Fyn, og ikke samtidig med andre
Engelske.
-Hovedprøve 2023. gl.plan 17–19 marts (oprindelig Sjælland) flyttes til Jylland.
(samtidig Gordon i syd Jylland.)
-Efterår Vkl. Og Ukk dommere og terræner.
Hos Børge (Terræn koordinator) på Djursland, Steffen er prøveleder.
Lørdag 25/9VKl. Søndag 26/9UKK.
11. Pokaler, og sølvtøj.
Udstillingspokaler: Vi spørger til General forsamlingen. Anne indtil en er fundet.
12. Næste bestyrelsesmøde.
Lørdag eftermiddag. (16-17)
13. Evt.

PD/sekretær.
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