
Dansk Pointer Klubs bestyrelsesmøde  
Lørdag d. 9 juli på Familie weekenden kl. 16-17. 
                                                                                                                                                                    

1.Fastsættelse af endelig dagsorden  

2. Underskrift af referat fra det sidste møde. Klaret. 

3. Siden sidst – efterretninger fra formanden/andre 
Intet nyt, Flemming går videre med Comwell som standkvarter på mandag. 

4. Økonomi.    
Fint med fam. weekend. 

5. Hjemmesiden/medlemsservice/medier,   
Oplæg til gode forandringer og ændringer, tidsplan og mandat. Flemming 

Der skal stå tydeligt på hjemmesiden hvad der må graveres på og ikke. 
      

6. Årbog 2022  
…2023 Ser på det.  

7. Familieweekenden 2023. 
Måske til Sønderjylland men Jan S. og Fille. Flemming spørger Claus Søgaard om at skrive 
en lille artikel til hjemmeside. 

8. Medlemsmøder/vintermøde/kredsarbejde/ 
Næste vintermøde planlagt til 14 januar med samme program som sidst. skal 
planlægges og sammen med generalforsamling i jagthunden/SO.ME 

9. Fremtidsudvalget/mentorordning/nye tiltag 
-Nyt fra GS nye bestyrelse om Mentor lokalt. Peter 
Mentor udvalget ideer er lidt brugt op og de er ikke så mange ”nye” medlemmer. 
Vi ser tiden an til der kommer nye medlemmer der har dette behov. 

10. DPK’s prøver. /Prøver generelt / mark, apportering, mesterskaber. 
-Efterårs Vinderklasse Assens Fyn hos Alex- dommere og terræner m.m. 
Dommere: Ordførende Ole Dahl Madsen, og Poul Vestervang, John Bak Steffen inviterer 
dommerne.  
Sted: Salbrovadhallen 24/9 kl. 8.30 
-Hovedprøve 2023, 17-19 marts Stevns Sjælland –  
Dommere fra Sverige og DK, Steffen og Flemming arrangerer dommere. 
Og terræner er på plads. 
Peter laver en plan og, Ringer til Helle Høst og Allan om en 5. års plan for hovedprøver og 
Efterårs VKl. 

11. Pokaler, og sølvtøj.  
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-Hvad gør vi med graveringer? 
Fejlgraveringer. Når en pokal der ikke må graveres i bliver graveret, så skal den renses for 
pokalvinderens regning. Flemming ringer til rette vedkommende. 
Ny graveringer, -Peter 
Pokaler …? 

12. Næste bestyrelsesmøde  
Fredag 23 september kl. 17. Fredericia. 

13. Evt.  
  

PD/sekretær. 
Godkendt	og	underskrevet:	

	 	 Flemming	Fuglede	Jørgensen	

	 	 	 Jan	Koch								 	 Anne	Boelsgaard	

	 	 	 Steffen	Olesen							 Peter	Due	
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