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Dansk Pointer Klubs Corona flyttede generalforsamling 2021 
lørdag den 26. juni kl. 17.00 på Familiedagene. 

Referat: 

1. Valg af stemmetællere. Tom B., Jens have og Børge Sommer valgt 

2. Valg af dirigent: Flemming Sørensen valgt. 

3. Formandens beretning for Dansk Pointerklub 2020 

Det fører for vidt at skrive den fine og fyldestgørende beretning her, men 
kort refereret, … så ud over et vanskeligt Corona år, som gav mange 
aflysninger og udsættelser, så fik vi afholdt det mest påkrævede og vigtige 
arrangementer for Pointeren i Danmark. Tak for god hjælp til alle der 
hjalp. 
Og så nævnte formand Fuglede, at der er udfordringer i SJD. 
Ikke alle samarbejder om formålet, at fremme den stående jagthund. 
Det gav den eneste debat denne aften, hvor der var flere stærke indlæg, 
alle rettet mod det vitale i at samarbejde for Stående jagthunde i DK. Der 
var også tale om andre vinkler, blandt andet at dele Kontinentale og 
Engelske i to, da den Engelske del, alle arbejder for formålet.  
Flemming fik samlet forsamlings støtte til at få talt om i første omgang, at 
få målsætningen opfyldt. 

En anden problemstilling er, at Jens Have stopper med at passe på 
udstillings pokalerne og vi skal have en der vil stå med dem, hvis det skal 
fortsætte. 

4. Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet er i overskud, der er penge på 
”bogen”. 

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

6. Valg af bestyrelses suppleanter for 1 år. Anny Didriksen genvalg og 
Thomas Christensen valgt 

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

8. Valg af revisorer for 1 år 
Jens Foldager og Jens Have genvalgt.  

9. Forslag fra medlemmerne. Ingen forslag. 

10.Eventuelt. Jan kom med en fin opfordring, om at vise vores dygtige 
jagthunde frem på jagt. 

PD/sekretær. 
Godkendt og underskrevet: 

  Flemming Fuglede Jørgensen 

   Jan Koch         Anne Boelsgaard 

   Steffen Olesen       Peter Due 


