Hovedgeneralforsamling 2012
Offentliggjort d. 12-05-2012 af Jess Seiersen
Referat fra generalforsamlingen 2012. d. 3. marts 2012 på Fyn
Tilstede: Aalborg: Mette Larsen og Bente Østergaard , Bornholm: Kirsten Sonne og Knud Erik Mortensen,
JPVF: Ulla Engholm, Christian Engholm og Jess Seiersen (formand), LFPT: Mette R. Jensen og Anders R.
Jensen, Skive: Pia Haunstrup Nielsen Fyn: Pierre Nielsen og Tina Pryds
Ad 1 Valg af dirigent:
Kirsten Sonne fra Bornholm blev foreslået og valgt
Ad 2 Bestyrelsens beretning:
Så kom vi igennem endnu et år, hvor der både blev afviklet DM i monté på Lolland Falster og så DM i
ponytrav på Bornholm.
Vi havde nok sat nogle forventninger op til 2011, efter vi holdt møde med Troels Troelsen, men ligeså store
forventninger var, ja ligeså stor er skuffelsen af det der kom ud af mødet, der nærmest ikke kommet noget ud
af alt det Troels lovede. Det eneste der er synligt er, at på nogle travbaner er der lavet ungdomssatsning,
men jeg syntes stadig ikke at vi bliver respekteret for det enorme arbejde vi gør, her tænker jeg på, at det jo
er alt hvad der hedder ungdomsarbejde indenfor travsporten , vi udfører og så er det endda på frivillig basis.
Jeg har en del erfaring fra andre sportsgrene, men jeg må tage hatten af for de frivillige indenfor ponytravet, I
gør det fantastisk.
DM i monté blev for første gang afholdt udenfor Aarhus, da JPVF ikke syntes, de havde energien til at lave
det igen, men efter en kort betænkningstid slog LFPT til, og gjorde det flot.
Det store DM, som jeg vil kalde DM i ponytrav blev afholdt på solskins øen Bornholm, jeg tror der var mange,
som havde forlagt deres sommerferie til øen. Jeg var først til trav tirsdagen før DM, og jeg tror ikke der findes
mere charmerende travløbsdag i hele Europa end når der er travløb på Bornholm, ikke at jeg har været hele
Europa rundt, men jeg har dog været til et par travdage i Østrig, men de kan slet ikke måle sig med
Bornholm.
Så oprandt lørdagen hvor der skulle være DM i ponytrav, jeg var derinde første gang om formiddagen, og
jeg tror alle vil give mig medhold i, man følte der var styr på sagerne lige fra start. Da så selve løbene
startede foregik det i samme fornemme og sikre stil.
Jeg vil godt her takke begge klubber for deres gode DM arrangementer.
Så er der HFF, jeg føler det sådan, at hvis du er god til at skrive en ansøgning, smører tykt på, så får du
bevilget et tilskud, det kunne jeg godt tænke mig og få lavet om, så det er ponyforbundet, der får et beløb,
som så skal deles ud mellem klubberne, men mere herom efter frokost.
Så var Ulla og Christian var JPVF oppe i Stockholm for at snuse til det nordiske samarbejde, og jeg tror roligt
jeg kan sige på deres vegne, det blev meget overrasket både hvad økonomi og men også på det
organisatoriske, vi er langt bagefter, jeg ved godt hestesport har bedre økonomi i det øvrige norden i forhold
til Danmark, kunne vi bare få 10% af de beløb, som blev givet i de øvrige lande, så kunne vi leve på en
lyserød sky.
Jeg vil også takke Christian Engholm for det store arbejde han gør med registrering af ponydata, og når han
hjælper nogle klubber med handicapning, fantastisk arbejde som vi skal værdsætte og bakke op om.
Jeg håber så senere efter frokost vi kan få en god diskussion hvor vi vil hen med ponytravsporten i Danmark.
Efter en lille debat blev beretningen godkendt.
Ad 3 Aflæggelse af revideret regnskab:
Regnskabet blev gennemgået og godkendt, alle var enige om at der skulle laves budget fremover. Kasseren
lovede at lave dette.
Ad 4 Fastsættelse af kontingent:
Der blev foreslået uændret (1.000 kr. pr. år), det blev godkendt.
Ad 5 Behandling af indkomne forslag:
Formanden havde lavet et forslag til vedtægts ændring bla. ændre vores navn m.m.
Den eneste ændring af vedtægterne blev, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts
måned.
Alle var enige om og tage de øvrige vedtægts ændringer på næste år, når de var bedre gennemarbejdet.

Flemming Larsen havde stillet forslag om, at de unge måtte kører ponyløb også selvom de havde tage licens
på den store bane.
Vi blev enige om, at ponyryttere, der havde taget stor licens måtte stille op til DM det år de havde erhvervet
den store licens og samtidig måtte de kører 10 løb hos de store inden de skulle træffe afgørelsen hvad de
ville i fremtiden.
Ad. 6 Valg af revisor:
Knud Erik Mortensen fra Bornholm blev genvalgt.
Ad 7 Eventuelt:
Vi havde været igennem det meste og resten blev gemt til mødet bagefter.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:
Jess Seiersen – formand
Flemming Larsen – næstformand
Kirsten Sonne – kasserer (overtager det 1. april 2012)

