
Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde  
25. april 2022 kl. 17 på Bæredygtigt landbrug -Fredericia 

Referat. 

1.Fastsættelse af endelig dagsorden  

2. Underskrift af referat fra det sidste møde  

3. Siden sidst – efterretninger fra formanden/andre/udvalg. 
Velkommen til Jan S som arbejdende suppleant. 
Der er styr på udstillingspokalerne ved Laust. 
DJ Derby gik vældig godt for DPK, med 2 Pointere øverst på podiet. 
Peter repræsenterede DPK på Gordon setternes 100 års reception, med en tale om det 
gode samarbejde og værdien af at styrke samarbejdet også lokalt. Fælles gave fra den 
engelske gruppe. 
SJD mangler en pokal til forårs DM, for at løfte arrangementet som et mesterskab.  

4. Økonomi.    
Hovedprøven 2022, ser pæn ud. Der er et lille fint overskud. Det er glædeligt. 
Vi bestræber os på at balancere økonomien på Sjælland 2023. 

Vi skal have en fast aftale om beløbet pr terræn på Sjælland. 

Økonomien generelt, er fin og balanceret. 

5. Hjemmesiden/medlemsservice/medier,   
Der er styr på personbegivenheder. Ansvaret for omtale er hos den, der er fra den 
landsdel hvorfra et medlem bør omtales, og det medlem, der hører om begivenheden må 
kontakte bestyrelsesmedlemmet fra den landsdel. 
Steffen får tilføjet på Hjemmesiden at der under ” køb af Pointerhvalp, skal henvise til 
Hvalpe formidler. 

6. Årbog 2022 – og 23? 
Vi har en udfordring med Årbogen, og har brug for medlemmer uden for bestyrelsen til 
det arbejde. 
Flemming arbejder på at få en gruppe til at bakke op om årbogen.  

7. Familieweekenden 2022. (8-10 juni) 
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Hvad skal vi gøre, for at være god hjælp og klar? 
Alex har arrangeret stedet. To navne: Trende Mølle eller Kaas Mølle. 
Udvalget består af: Steffen, Anne, Jan S. m..m 
Der er en købmand vi kan få købmandsvarer fra. 
Mad kan leveres af ”Kærs” , som næsten er nabo til Alex. Hovedret og dessert. 
Eller også kender Alex nogen, der kan komme med grill til festaften. 
Anne, Steffen og Jan m.fl. kikker på stedet sammen med Alex. 
Er der bestik og service til 40. 
Er der køle og fryse kapacitet? 

Invitationen ved udvalget: Til et socialt arrangement, hvor alle hjælper til, fælles og 
hyggeligt. 
Priser og betaling til Anny. 

Carina må meget gerne gå i gang med at finde lotteri gaver. 

HP dømmer udstilling. 
Ideer til alternative aktiviteter: Bueskydning, sjov apportering, korsang,m.m.?  

8. Medlemsmøder/vintermøde/kredsarbejde/ 
Vintermøde skal planlægges i god tid- Forslag: Dato, Terræn pleje, lovgivning, avl og 
salg/køb.) 
Dato :lørdag d. 14 januar på Bæredygtigt landbrug, med bestyrelses møde bagefter. 

Program, som vi forestiller os det denne aften:  

Ny terrænpleje og forskning og ny landbrugs lovgivning, der tillader flere tiltag for 
markvildtet på de dyrkede marker. 

Avl og salg.  
Her diskuterer bestyrelsen hvilket arbejde og beslutninger, der måske kan gøres for at 
sikre at nye købere bliver tilfredse med at købe en Pointer og få den reelle hjælp/og de 
råd, der kan danne grund for tilfredshed. Vi har mistet nogle nye medlemmer på den 
mangel. 
Og ikke mindst fået dårlig omtale fra skuffede hvalpekøbere, og det spredes. 

Bestyrelsen diskuterede på dette møde 3 vinkler, og vil tænke videre:  
1.Kan vi tale om at undgå svært dresser bare hunde til nye købere? 
2.Kan vi sætte prisen op på hvalp og lave en tilbagekøbs konto? 
3.Kan vi sige, at en ny køber skal/bør deltage i et træningsforløb? Og samtidig også 
hjælpe med at finde det rigtige match. 

Måske kommer der flere vinkler på emnet, som gerne må udvikle sig til en anvendelig 
løsning for alle. Hvis vi er klar med til det…. 

Der arbejdes videre med et program. 

9. Fremtidsudvalget/mentorordning/nye tiltag , se ovenfor, vi tænker videre. 
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10. DPK’s prøver. /Prøver generelt / mark, apportering, mesterskaber. 
-Hovedprøve 2022 Fyn. Det var meget velorganiseret. Høj succesrate på terræner. Mange 
fra andre lande, og mange starter. 
-Hovedprøve 2023, 17-19 marts Sjælland- se referat fra Sjællands gruppen. 
Steffen og Flemming kikker efter dommere. 
Vi vil have lidt mere struktur på rækkefølge på begivenheder og uddelinger. På seddel. 

11. Pokaler, og sølvtøj.  
-Hvad gør vi med pokalerne, vi har fået (Jan K.)? Jan skriver et forslag om fordelingen. 
-Og vi finder det bemærkelsesværdigt, at der er et misforhold mellem, hvilken prøve man 
placerer sig på, og hvad det æres med.  
Der kikkes efter pokal til 1. vinder på forårsmesterskabet. 
Vi skal have opdateret listerne på sølvtøj, der er uddelt til hjemmesiden. 
. 

12. Næste bestyrelsesmøde 

Lørdag d. 9. juni kl. 10 (9?) på familiedagene. 

13. Evt. 

Jan Stokbæk skal skrives med på hjemmesiden som bestyrelses suppleant og som regions 
repræsentant.
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