Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde
Torsdag d. 25. november kl. 17. -På Bæredygtig Landbrug – Fredericia.

Dagsorden
1.Fastsættelse af endelig dagsorden, alle bestyrelsesmedlemmer tilstede.
2. Underskrift af referat fra det sidste møde
3. Siden sidst – efterretninger fra formanden/andre
Udvalg: Der er fornuft i aftalerne om afslutningen på samarbejdet med DJ
Det går ok med samarbejdet i SJD, og de Engelske arbejder fint sammen.
Derbyudvalget: Der er god økonomi i udvalgets arbejde, der er fint tilmeldt antal
derbyhunde forår 2022. Hovedkvarter bliver i Vejen Sportscenter.
Bestyrelsen foreslå, at noget af den gode økonomi går til en stærkere styret
tilmeldingsmetode og dermed tilbage melding.
4. Økonomi.
Økonomien ser fint ud. Det nok især Corona, der har sparet os for nogle udgifter.
Bestyrelsen er enige om at stoppe med annonceringen i Jæger, da det hverken sælger
hvalpe eller anden goodwill.
Vi leder efter anden god vej at annoncere for Pointere. Måske Netnatur (Steffen) og Mit
jagtblad.(Peter)
Vi er p.t. 194 medlemmer d.d. (138 A medlemmer)
5. Hjemmesiden/medlemsservice/medier,
Opslag på hjemmesiden, opdateres 3 gange ugentligt siger Birgit.
De ting der ikke læses på hjemmesiden slettes.
Pointerfolk skal selv indberette sit resultat med billede til pointerklub@gmail.com, og ikke
andet accepteres.
Medlemslisten fjernes fra hjemmesiden pga. GDPR.
Hvis man ønsker oplysninger kan man tale med Any, så styrer hun fortroligheds
politikken.
Flemming skriver Julebrev.
6. Årbog 2022?
Indhold:2021 kommer med færre resultater, men ellers indeholder årbogen referat fra
året i resultater, og nogle få artikler fra medlemmerne. Anne hjælper med kritikker fra
udstilling.
Steffen med matchninger, apporteringsprøver.
Anny med kritikker fra kvalitetsklasser.
Årbogen dækker kalenderåret. Prisen er igen 100-kr og interesserede skriver sig op til at
købe årbogen efter opslag.
Birgit skriver om det hele i julebrevet.
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7. Familieweekenden 2022. Forslag?
Vi leder efter en mulighed på Fyn og måske på dagene 24 – 26 juni.
Kan nogen hjælpe med dette?
Det vigtige er i prioriteret rækkefølge:
1. Sovepladser til enkeltpersoner og til familier – måske 50 senge i alt.
2. Plads til hundearbejdet, således uvedkommende uden for DPK, ikke blander sig.
3. Bespisning og andet mm. kan arrangeres alle steder.
4. Skal opdateres løbende på hjemmesiden.
8. Medlemsmøder/vintermøde/kredsarbejde/
Vintermødet:
8 januar 2022 kl. 10
Markvildt og lovgivning op til en time, Peter
Avlstanker fra en succes ved Derbyet 2021. Allan Nissen og Tobølbjerg. Flemming
Tanker fra en arbejdende bestyrelse og kredsarbejdet, Bestyrelsen
Familie weekend skal på mødet
Opslag i Jagthunden, Flemming og Peter
9. Fremtidsudvalget/mentorordning/nye tiltag
Der regnes med at Corona vil tillade et mentor arrangement i februar.
Hold øje med hjemmesiden.
10. DPK’s prøver. /Prøver generelt / mark, apportering, mesterskaber.
-Hovedprøve 2022, 18-20 marts Vissenbjerg kro, Fyn
Alex er med i dette punkt. Og han har styr på det hele.
Fredag 7 hold, terrænner: Lars Nielsen, John Skovgård, Svend B., Åge Pedersen, Alex,
Anne Marie Larsen og Anker Madsen. (2 i reserve)
Lørdag : Ukk. Terræner Kommer senere.
Søndag: V. kl. Lundsgård gods, Ørnfelt x 2 og afslutning flere terræner er i spil søndag.
Officiel tilmeldingsfrist: 15 marts.
Vi har tænkt over, hvad vi evt. kan gøre ved undtagelses tilstande.
Efterårs Vinderklasse DPK lørdag d. 24 september hos Alex på Fyn.
Der arbejdes med at skabe et nyt terræn i Pointer regi på Sjælland.
Nordisk Pointer match.
Tak til holdlederen Jens Bang og de dygtige ekvipager. Det er det flotteste resultat i
mange år.
Alligevel skal vi også være kritiske, ikke på resultatet, men på gevinsten for Pointerne.
Bestyrelsen diskuterer hvad gevinsten er ved at investere (10.000,-kr) i det ellers
udmærkede arrangement.
Har vi avls gevinst af at se de andre landes repræsentanter?
Sælger vi Pointere til andre nordiske lande på den baggrund?
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Reglerne er vist igen omtalt og diskuteret, selvom der er gode nye regler fra arrangement
i Danmark,
11. Pokaler, og sølvtøj.
Udstillingspokalerne er pt. hos Anne, men de skal videre til en der også brænder for
udstilling, og som ikke i forvejen har rigeligt at lave i DPK.
Peter Jensens Mindepokal fra Nordisk” er blevet væk? Flemming følger sporet.
Der var diskussion i bestyrelsen om, hvad der skal uddeles i Corona tider.
Jan har styr på begge sider af sagen.
12. Næste bestyrelsesmøde
27. december 2021 kl. 19. på Borupgård.
13. Evt.
Diskussion om mulighed for brug af Mobil Pay i DPK

PD/sekretær.

Godkendt og underskrevet:
Flemming Fuglede Jørgensen

Jan Koch

Anne Boelsgaard

Steffen Olesen

Peter Due
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