Generalforsamling 2009
Offentliggjort d. 12-08-2009 af Jess Seiersen
Referat fra hovedgeneralforsamling lørdag d. 28. marts 2009 på Fyn.
Tilstede: Mette R. Jensen (MJ) LFPT, Charlotte Pedersen (CP) Bornholm Ponytrav, Flemming Larsen (FL)
DPV, Knud Erik Mortensen (KEM) Borholms Ponytrav, Klaus Ryberg (KR) Skive Ponytrav, Helle Friis (HF)
FPToG, Jess Seiersen (JS) JPVF, og Christian Engholm (CE) JPVF.
Punkt 1: Valg af dirigent:
Flemming Larsen blev valgt
Punkt 2: Bestyrelsens beretning:
HF skulle have været med til 2 formandsmøder i DTC, men DTC glemte og indbyde til det ene, men der
skete ikke det store på det møde, hvor vi var tilstede.
Ellers var der ikke sket det store i vort forbund udover DM i ponytrav, som blev afholdt i Skive, et godt
arrangement.
Ponymåling var blevet meget dyrt, så alle ideer hvordan det kunne gøres billigere var velkomne.
Bornholm havde 2 neutrale ponymålere.
Beretningen blev godkendt.
Punkt 3: Aflæggelse af regnskab.:
Vor valgte revisor havde forladt ponysporten og ville derfor ikke reviderer regnskabet, JS havde fået
bemyndigelse til at finde en neutral, der kunne gennemgå regnskabet. Hvilket var sket.
Kasseren aflagde regnskab, som blev gennemgået, man efterlyst en banksaldo, således man kunne se at
pengene var tilstede, JS lovede at maile saldoen til bestyrelsen.
Regnskabet godkendt.
Punkt 4: Fastsættelse at kontingent:
Uændret kontingent.
Punkt 5: Behandling af indkomne forslag.:
Ingen forslag var indkommet
Punkt 6: Oplysninger om bestyrelsen:
Helle Friis blev formand, Mette R. Jensen næstformand, Jess Seiersen økonomiansvarlig. Mette R. Jensen
ville tage sig af møderne i København, de gange hvor formanden er forhindret, ellers stillede Jess Seiersen
sig
til rådighed, da han kunne på alle tider af dagen.
Punkt 6: Valg af revisor:
Knud Erik Mortensen fra Bornholm blev valgt som revisor.
Punkt 7: Eventuelt:
Aalborg starter en travskole.
DM evaluering:
Alle var enige om det var et godt arrangement, det eneste var der manglede køb i cafeteriaet. Bornholm
savnede et opstartsmøde.
JS havde givet lov til at en startende fik dispensation, som ikke opfyldte kravene. FL havde sagt ja på
betingelse af at vedkommende ikke skubbede en kusk ud, der opfyldte kravene, men det blev ikke aktuelt,
da vedkommende kusk meldte afbud.
DM 2009:
SPT er arrangør af DM i ponytrav 2009, og det afholdes på Lolland Falsters travbane lørdag d. 5. september
2009.
Fremover i DM løbene gives der ikke dispensation uanset årsagen.
Løbene i 2009 laves som i 2008, dog med nogle ændringer. Grundlags løbene er åbne for alle, der ikke
deltager i DM løbene. Ponyerne inddeles så retfærdigt som muligt, med henblik på der bliver ca. 10 ponyer i
hvert løb, det er op til handicappers skøn. Russ løbet bliver et handicap løb, og stayer løbet udgår.
Tanken med ændringerne er den, at SPT gerne ville have lidt mindre antal løb på DM dagen.
Den arrangerende klub må gerne lave sjovløb.
Hurtigste pony tid, som skal bruge ved tilmelding udregnet fra tider mellem 1/1 til tilmeldingsfirsten i det år

som der er DM. I DM løbene starter dårligste tid først og derefter tiderne ned til hurtigste tid, som starter
sidst.
Tilmelding til DM er onsdag d. 15. juli 2009.
Der blev også diskuteret udregning af handicaptider generelt, vi skulle bestræbe os på, at det blev ens på
alle banerne, der blev enighed om at de sidste 4 tider skulle bruge, dårligste smides væk, og så tages
gennemsnittet af de 3 tider som handicaptid.
CE havde nu fået lavet et register, som kan ses på www.dpvf.dk, men han havde lidt svært ved at opdaterer
det, så han håb for 2009 var, at han fik tilsendt resultaterne ligeså hurtigt, som de var klar, således registeret
var opdateret hele tiden. Hans mail adresse er fam.engholm@privat.dk. CE ville også gerne have de
resultatsansvarliges mailadresse.
Der blev sat navne på de næste 8 år frem efter 2009, hvor der skulle holdes DM i ponytrav, og det blev:
2010 JPVF ekstraordinært p.g.a. klubben havde 40 år jubilæum.
2011 Bornholm Ponytrav
2012 Fyns Ponytrav
2013 Lolland Falster ponytrav
2014 Aalborg Pony Travklub
2015 Dansk Ponyvæddeløbsforening (Kvistgård)
2016 Skive Ponytrav
2017 Sydsjællands Ponytravforening
Derefter blev generalforsamlingen afsluttet.
Jess Seiersen
referent

