Generalforsamling 2013
Referent Jess Seiersen
Referat fra generalforsamlingen d. 2. marts 2013 på Fyn
Tilstede: Aalborg: Bente Østergaard , Bornholm: Knud Erik Mortensen og Inga K. Jensen, JPVF: Ulla
Engholm, Christian Engholm og Jess Seiersen (formand), LFPT: Mette R. Jensen og Anders R. Jensen,
Skive: Kim Jokumsen, Fyn: Finn Møller, Charlottenlund: Bonnie Juul Sperling og Michael Juul Nielsen,
Kvistgård: Flemming Larsen, SPT: Claus Henriksen og Maria Hansen
Ad 1 Valg af dirigent:
Flemming Larsen blev foreslået og valgt.
Ad 2 Formandens beretning:
”Jeg vil starte med at takke Fyn for det DM de fik sat på benene, jeg syntes det gik fint, der var måske et par
fejl, men det vil der nok altid være, ved så stort et arrangement. Jeg syntes også det er flot og se de andre
klubber, når de kommer til DM, så er de altid klar til at give en hånd med, hvis de har en ledig hånd.
Der er ikke mange foreninger/forbund man ser et sådan sammenhold, og den kan jo roligt sige efter 42 år i
foreningsarbejde, jeg vil også takke Christian Engholm for det flotte arbejde med handicapning, registrering
samt hjælp til DM.
Jeg ved godt jeg som formand måske ikke går helt så meget op i det sportslige, men det har vi mange
kompetente folk der kan, jeg er mere til det organisatoriske og administrative, det er også det der tager
meget tid, og dem med sportslig erfaring, vil nok også sige unødig tid, men desværre et nødvendigt onde,
og i den tid vi går ind i, skal vi virkelig være oppe på stikkerne (men det kommer vi ind på i eftermiddag).
Vi har også haft et udvalgsarbejde, men det er svært, når vi ligger så spredt, som vi gør, men det lykkedes
dog og komme med en meget fin indstilling omkring ponyfolkets fremtid.
Jeg må desværre sige, at da jeg så strategiplanen blev jeg meget skuffet, jeg tror jeg fandt 4 ord om
ungdomssatsning. Dette har jeg også gjort indsigelse overfor rette vedkommende (det kommer jeg ind på i
eftermiddag.
Jeg har så den glæde at kunne sige, at Billund Ponytrav har ønsket optagelse i vort forbund, hvilket betyder
vi nu har ponyvæddeløbs på alle travbaner samt 2 uden tilknytning til en travbane, grunden til jeg siger 2
uden tilknytning er den at JPVF er flyttet på JVB og har indledt et ungdomssatsningsarbejde sammen med
dem, det betyder der bliver travskole på JVB.
Vi har også haft ponyer til NM i ponytrav i Stockholm, dette var et invitationsstævne med henblik på det ikke
blev de bedste, for så var man sikker på Sverige løb med det hele, der skal en lille fejl i invitationen af
ponyerne, men disse blev rettet til alle tilfredshed ingen sure miner, og vi er jo kun mennesker og så kan fejl
opstå heldigvis, for det må være træls og leve i en verden uden fejl. Så deltagerne måtte selv betale eller
skaffe sponsorer, dette lykkedes desværre kun halvhjertet, for vi skulle betale 5000 kr. i startgebyr, og der
kom ”kun” 6000 kr. ind, og de står i regnskabet under skyldige beløb, da vi endnu ikke har fået en regning for
startgebyret. Der er stillet forslag om deltagelse i år, det kommer vi til senere.
Jeg vi gerne takke Jer for det store arbejde i gør ude i klubberne uden Jer var ponysporten ilde stedt, men
det er dejligt og se, hvordan trives med deres ponyer og se hvordan lyser ud af deres ansigt om så de
kommer i mål som nr, sidste, det var der mange sportsfolk, som kunne lære meget.”
Efter en kort debat blev beretningen godkendt.
Ad 3 Aflæggelse af revideret regnskab:
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Ad 4 Fastsættelse af kontingent:
Der blev foreslået hævet til 1.200 kr. pr. år, det blev godkendt.
Ad 5 Behandling af indkomne forslag:
Forslag om deltagelse i NM i ponytrav.
Det foregår i Stockholm 9.- og 11. august 2013, NM er d. 9. august og d. 11. august åben for alle.
Det er ikke for de bedste, efter et bestem grundlag. Christian Engholm finder ud af hvem der kan kvalificere
sig inden tilmeldingsdagen, og så må vi se hvem der vil med.
Sidste dag for tilmelding er d. 15. juli 2013.
Forbundet betaler de 5000 kr. i startgebyr, så må vi prøve at finde sponsorer til transporten.
Forslag til ændring hvem der må køre/ride ved DM: Det blev enstemmigt vedtaget at startende kusk/rytter i
DM u. 100 cm og u. 110 cm skal være fyldt 8 år – 15 år (må ej være fyldt 16 år på dagen hvor DM afholdes).
Startende kusk/rytter i DM u. 120 cm, u. 128 cm, u. 135 cm samt t.o.m. 148 cm skal være fyldt 8 år – 25 år.
Det er tilladt licensindehavere, der har startet ordinære travløb at deltage i DM på lige vilkår med øvrige
startende. For at deltage i DM i ponymonté skal ponyen have startet minimum 2 montéløb indenfor det sidste

år. Rytteren skal have redet minimum 5 montéløb i karrieren.
Love rettes til.
Ad 6 Oplysning om bestyrelse:
JPVF: Jess Seiersen, Bornholm: Inga K. Jensen, Kvistgård: Flemming Larsen, LFPT: Mette R. Jensen, SPT:
Claus Henriksen, Charlottenlund: Bonnie Juul Sperling, Fyn: Marianne Sejsbøl, Skive: Kim Jokumsen,
Aalborg: Bente Østergaard, Billund: ?
Ad 7 Valg af revisor:
Knud Erik Mortensen fra Bornholm blev genvalgt.
Ad 8 Eventuelt:
Hvad må en montérytter veje? Vi skal have det med i det nye reglement, men inden skal klubberne se på
deres monté ryttere, inden vi beslutter noget. Bonnie retter DM regler til.
Bonnie går ind i udvalg i stedet for Kirsten Sonne.
DM løb er grunddistancen for ponyer 100/110 cm = 1140 m, men med udgangspunkt på 1000 m, der skal
tages hensyn til diverse baner.
for ponyer 120/148 cm = ca. 1600-1640 m.

