
Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde  
tirsdag d. 28 december kl. 20.00 Hos Flemming F. 

Referat:  
 
Afholdt på Borupgaard den 28. december 2023 
Deltagere: Flemming Fuglede, Jan Koch, Steffen Olesen, Anne B. Hansen og Jan 
Stokbæk, da Peter Due var fraværende pga corona. Peter Due deltog via 
telefonforbindelse.  
Flemming Sørensen med i punkterne omkring Familiedagen og Hovedprøven samt 
som referant. 

1) Velkomst ved formanden 

2) Underskrift af referat 
Gøres ved næste møde, hvor bestyrelsen er fuldtallig 

3) Fastsættelse af endelig dagsorden 
Ok 

4) Siden sidst 
FFJ orienterede om arbejdet i SJD. Snak om mulige dommeraspiranter i 
DPK, som kan indstilles til markprøvedommere. Alle enige om at de personer 
som skal indstilles, SKAL have kvaliteterne. Både de personlige og de 
faglige. Vigtigt vi får indstillet de rette personer. Vi tilstræber, at finde en 
håndfuld emner i DPK.  
Når man kigger på dommerlisten, så er der en del dommere, som snart går 
af og derfor kan vi komme i et akut dommerproblem.  
Vi kunne ønske, at dommeruddannelsen bliver komprimeret, så der bliver 
lavet et turboforløb, så de der begynder i februar 2023 kan afslutte 
dommeruddannelsen ved udgangen af 2023.  

5) Økonomi 
FFJ oplæste mail fra Anny Diederiksen omkring regnskabet. Ok økonomi – 
ingen uforudsete udgifter. Der skal laves et stort indkøb af præmieglas inden 
forårets prøver.  
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6) Hjemmesiden/medlemsservice/vintermøde 
Accept fra bestyrelsen til FS at alle aktiviteter sættes på facebook – vi skal 
generelt have bedre omtale på de sociale medier. 
SO kontakter Birgit ang sociale medier og orienterer, om at FS promoverer 
på de sociale medier. 

7) Årbog 2023 
Årbogsudvalget er med Annemette Lauersen og Alex Nissen. FFJ kontakter 
Alex Nissen ang. status på årbogen. Alex bekræfter, at arbejdet er godt i 
gang. Han har sat et opslag på hjemmesiden, hvor medlemmerne opfordres 
til at sende billeder til Alex.  
  

8) Familieweekend 2023 
FS og JS havde lavet oplæg til familieweekenden, der afholdes ved Tønder 
den 2.3.og 4. juni 2023. Program gennemgået – sættes på fb (FS) 
Udstilling: AH inviterer Hans Bilde Fogh. AH medbringer telte og andet 
udstyr.  
Ønske om at aftensmaden lørdag rykkes til kl 18.00 
Vi holder også apporteringsprøve om søndagen.  
Udstilling for børn flyttes til lørdag. 

9) Medlemsmøder/vintermøder/regionerne  
PD vil gerne have en mere på tale rækken til vores vintermøde. Forskellige 
forslag blev drøftet.  
Programmet for mødet 2023 blev gennemgået (se note fra PD) 
FS sætter på facebook omkring vores vintermøde. Steffen skriver en artikel 
til hjemmesiden. 
Regionerne har forskellige aktiviteter i foråret, hvilket er meget glædeligt.  

10)Fremtidsudvalg/mentorordning 
Pt er der ikke nogle aktiviteter i mentorudvalget. Forskellige muligheder blev 
drøftet. Andre klubber gør et stort arbejde ud af at nye medlemmer bliver 
taget med. Reklameværdien i at der gøres noget for nye købere er meget 
stor. SO og AH foreslår at vi udnytter træningerne på Heden som 
mentordage – AH tager kontakt til Jens Have der står for arrangementet.  
Generelt er det vigtige at vores nye hvalpekøbere og nye pointerfolk får 
hjælp til træning. 
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DGSK og DISK havde på deres hovedprøve et ”mentorhold” – dette forsøger 
vi at gøre i 2023. AH vi skal gentænke vores mentorordning.  

11)DPK´s prøver/prøver generelt 
PD orienterer om hovedprøven – der skal laves mere reklame for prøven. 
Drøftelse af gennemførelsen af prøven. Vigtigt der bliver plads til personer 
der har pointere (også udlændinge). Steffen er prøveleder, Claus Søgaard er 
terrænkoordinator.  
Vi forventer, at der kommer mange folk. PD har sendt info om 
overnatningsmuligheder – dette sætter FS på fb. 
Festmiddag: 
Borddækning: Annette 
Pokaler: Jan Koch 
Lotteri: FS spørger Karina Christensen 
Køb af lodder: Anny – AH spørger 
Præmieglas: Anny 
Invitationer af æresmedlemmer: FFJ (Svend Buchhave, Gunnar Larsen, 
Christian Johansen, Børge Sommer, Niels Holger Lykke) 
VK ordførende: Erling Clausen, meddommere Kalle Stolt og Thomas 
Stenbeck 
UKK ordførende: Poul Vestervang, meddommer Daniel Gustavson 
ÅK: Daniel Gustavson 
UK: Johanna Gustavson 
Forplejning ordner FFJ – sender priser til SO, der sætter det på hjemmesiden  
CACIT er ansøgt – sendes til FFJ 
Indkaldelse til generalforsamling er sendt til Jagthunden.  
Dommermøde torsdag aften – FS ansvarlig. 
PD afholder terrænledermøde 

Drøftelse af hvor hovedprøven skal være i 2024 
Efterårsvinderklassen 2023 – FS spørger om muligt terræn. Prøven afholdes 
fredag den 22. september – undtagelsesvis er det en hverdag.  
Forslag til dommere: Lars Nielsen, Bjarne Nørhave, Søren Stenhøj 

12)Pokaler og sølvtøj 
diskuteres. 
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13)Næste bestyrelsesmøde 
Telefonmøde inden hovedprøven – tirsdag den 14. marts kl. 19.00 

14)Eventuelt 
Det blev besluttet af JK, JS og FS en dag sætter sig sammen og gennemgår 
listen af pokaler. Denne liste skal opdateres. JS undersøger om det er muligt 
at lave kasser til de pokaler som ikke er i trææsker.  

  

PD/sekretær. 
Godkendt og underskrevet: 

  Flemming Fuglede Jørgensen 

   Jan Koch         Anne Boelsgaard 

   Steffen Olesen       Peter Due 

4


