Generalforsamling 2010
Offentliggjort d. 09-06-2010 af DPVF Bestyrelse
Tilstede:
Kvistgård: Flemming Larsen – LFPT: Mette Rygaard – JPVF: Ulla Engholm, Jess Seiersen – Fyn: Helle Friis
Andersen, Bornholm: Charlotte Petersen, Knud Erik Mortensen – Skive: Klaus Ryberg, Pia Haunstrup
Nielsen
Punkt 1: Valg af dirigent:
Helle Friis Andersen blev valgt
Punkt 2: Bestyrelsens beretning:
DM i ponytrav blev afholdt på Lolland Falster travbane med SPT som arrangør. Det kunne godt have været
bedre, men børnene fik en fin dag. Vi må sørge for det bliver bedre, men generelt skal det være på børnenes
præmisser.
Vi har haft en stand på hestemessen i Herning, det blev en kæmpe succes, men næste år skal vi også gøre
noget for monté.
Vi har et godt forhold til DTC og HFF, de syntes begge vi gør et stort arbejde ude u klubberne.
Vi skal prøve og få lavet en folder om hvordan man starter og driver en travskole.
Beretningen blev godkendt.
Punkt 3: Aflæggelse af revideret regnskab:
Regnskabet blev godkendt
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent:
Forslag lød på uændret 1.000 kr. pr. klub pr. år – godkendt.
Punkt 5: Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen forslag kommet ind.
Punkt 6: Bestyrelsen:
Helle Friis Andersen fra Fyn blev genvalgt og Jess Seiersen tager sig af sekretær – og økonomi jobbet.
Punkt 7: Valg af revisor:
Knud Erik Mortensen fra Bornholm blev genvalgt
Punkt 8: Eventuelt:
Vi skulle have aftalt ekstra tider, og dette punkt har været drøftet de sidste mange bestyrelsesmøder, og
desværre har SPT ikke været til stede, men vi kan ikke blive ved med at udsætte emnet. Christian Engholm
havde lavet et enorm flot stykke statistik arbejde, som viste at SPT skal have + 15 sek. når de kommer ud på
andre baner, dette skal så gælde på prøve, og viser det sig og være helt forkert, så kan vi tage det op igen.
Christian Engholm vil gerne have mål på alle ponyerne i registret.
Vi skal sørge for den ene måler er neutral og den anden skal vide noget om det, men det behøvedes ikke at
være måler fra Dansk Ride Forbund.
Alle fik udleveret vejledning omkring hestepas, som også kan ses på vores hjemmeside.
Herefter sluttede generalforsamlingen.

