Dansk Pointer Klubs Bestyrelsesmøde
8. januar 2021 på telefon.
Referat:
1.Fastsættelse af endelig dagsorden
Alle bestyrelsesmedlemmer er deltagende.
2. Siden sidst – efterretninger fra formanden/andre/udvalg.
Julebrevet.
Møde i Derbyudvalget. Flemming valgt som ny formand. Derby 12-13 marts evt.
udsættelse så 9-10 april. Vintermøde aflyst pga. Corona.
3. Hovedprøve 26. – 28. marts, hvad gør vi nu, hvad må vente.
Vi kan gennemføre hovedprøven hvis vi må forsamles 10.
Kommer først på hundeweb 1 februar.
Nyt møde for at konfirmere aftaler og ændringer, mandag d. 1. februar kl. 19.Vi forventer at der bliver et mindre antal til hovedprøven pga. Corona.
Størrelse på hold og dommere
Det er svært at skaffe dommere, 3 svenskere har sagt ja, Steffen kender en Bornholmer
Dennis, Peter kender Michael - begge kontinentale, + 4-5 pointerdommere. I alt ca. 8-9
dommere.
Kan vi være med 8 hunde 10 mand, det må prøves!
Hotel Strandparken i Holbæk
Annette har aftalt at vente at se om det bliver muligt, aflyst festmiddag og mad, og de er
med på at afvente med aftale. Folk må så selv bestille rum og madpakker.
Det er ikke Strandparken der står i vejen for vores muligheder og aflysninger.
Generalforsamling
Hvis forsamlingsforbud umuliggør generalforsamling, så kan den afholdes til familie
weekenden.
4. Økonomi.
Vi har bedre økonomi i år end sidste år- det ser fornuftigt ud.
5. Hjemmesiden/medlemsservice/medier,
Særlig tak til Birgit og weeberiet for kæmpe arbejde og sponsering af professionelt
arbejde og en bunke timer. Mange arbejder godt og glade i vores lille hundeforening, som
de engagerede amatører og ivrige interesse bårne medlemmer vi er, men få med et
regulært antal professionelle arbejdstimer som Birgit.
6. Årbog 2020,
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Der er solgt 52 indtil nu, og bestilt 82 i alt.
7. Familieweekenden 2021.
25-27 juni hos Børge Sommer
Udstillingsdommer bliver Winnie, tilmelding er på hundeweb.
Bestyrelsesmøde m.m.
8. Medlemsmøder/vintermøde/kredsarbejde/
Vintertræninger er annonceret.
9. Fremtidsudvalget/mentorordning/nye tiltag
Må nok udsætte mentorweekenden pga. Corona.
10. DPK’s prøver. /Prøver generelt / mark, apportering, mesterskaber.
Efterårs vinder dato 25 september på fyn. Flemming ringer Alex og spørger ham.
Hvis SJD udstilling Vissenbjerg afholdes, så skal vi stå for morgenmad.
11. Pokaler, sølvtøj.
Ingeborg Hoffmans pokal gives til 3 bedst placerede på DM. Hvis ikke 3 placerede, så til
2. bedst elles til bedste Pointer. Vi kikker efter om der mangler pokaler til udstilling.
12. Næste bestyrelsesmøde
mandag d. 1. februar kl. 19.- på telefonen. Se nedenstående referat.
13. Evt.
Flemming spørger Jens Have om han holder pokalerne i Corona tiderne.
Bestyrelsen har måske et problem, hvis der ikke er et af medlemmerne, der vil tage over
efter Jens med pokalerne, så kan vi få vanskeligt ved at føre sølvtøj til udstilling.
Vi forventer, at det skal debatteres med en løsning til generalforsamlingen.

Tillægs-Referat
Telefon bestyrelsesmøde. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager. Mandag d. 1. februar 2021
1. Gennemførsel eller aflysning af hovedprøve med ordinær generalforsamling 26. 28. marts i Holbæk.
Vi aftaler at vente til sidst i februar med at tage beslutning og afventer gode råd fra SJD.
Vi beregner at, det vil ikke gøre nogen forskel økonomisk at vente.
Vi opfordrer medlemmerne at følge med på DPK hjemmeside.
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2. Forenings forsikring. På opfordring af DKK, tegner vi en forenings forsikring, som de
anbefaler. Få hundrede kr. årligt. Det dækker frivilligt arbejde og ansvar i DPK.
3. Flemming fortsætter med at invitere dommere til Hovedprøven.
4. Næste møde er igen på telefon søndag d. 28 februar kl. 19.- omkring hovedprøve og
Covid 19.

PD/sekretær.

Godkendt og underskrevet:
Flemming Fuglede Jørgensen

Jan Koch

Anne Boelsgaard

Steffen Olesen

Peter Due
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