Referat Ekstraordinær Generalforsamling DPVF
Lørdag d. 28. juni 2014 efter ponyløbene på Nykøbing Falster Travbane.

Tilstede: Bente Østergaard (Ikaros, Aalborg), Flemming Larsen (DPV), Rie Heeris (DPV), Inga Knebelau
Jensen (Bornholm), Claus Henriksen (SPT), Christian Engholm (JPVF), Mette Rygaard (LFPT), Bonnie Sperling
(CPK).
Fraværende: Kim Jokumsen (Skive), Christian Hundebøll (Billund), Marianne Seisbøll (FPTG),
Referent: Bonnie Sperling

1.

Valg af dirigent
Flemming Larsen valgt som dirigent.

2./3. Følgende vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget:
§2
…De i Danmark anerkendte ponyvæddeløbsklubber.
Følgende klubber er medlemmer ved vedtagelse af nærværende vedtægter…

§3
Medlemskab opnås ved fremsendelse af ansøgning til DPVF senest 1/10. Man skal være medlem
senest 1/1 for at deltage i det efterfølgende DM.

§4
DPVFs generalforsamling er DPVFs øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling
hvert år i november måned...
…Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter at begæringen
herom er modtaget. Begæring og dagsorden tilsendes medlemsklubberne…

§6
…Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Regnskabsåret for 2014 slutter d. 31.august
2014.

§9
Udtrædelse af DPVF kan finde sted med 1 års skriftlig varsel til en 31. august…

4.

Eventuelt
 Input til udvalg der arbejder med Ponykalenderen 2015: Beskrivelse af navngivning af ponyer
med enslydende navn (I, II, III etc.). Udspecificering af ”tyvstart” (bringe/mule)
 FL fremsatte ønske om mere tid til at fremsende ansøgninger fremadrettet. BØ forklarer at der
har været massiv kritik af ansøgningsproceduren og at det ikke vil gentage sig. Der er nu lavet en
køreplan for dette. Bent Knie har understreget, at der ikke vil blive tildelt midler til aktiviteter,
som ej foregår på en stor væddeløbsbane. BØ har forsøgt og vil fortsat argumentere for at alle
ponyvæddeløbsklubber bliver tilgodeset, men det er ej hidtil blevet imødekommet.
 FL udtrykte bekymring for afholdelse af DM 2015 af DPV på Lunden grundet økonomi. BØ
forklarer, at der er midler specifikt øremærket til DM-arrangementet. FL vil tage kontakt til Peter
Wilhelmsen for at indgå aftale omkring DM 2015.
 CE opfordrer til at der planlægges bedre således at pony DM’erne ikke ramler sammen med
større travdage.
 Dansk Hestevæddeløb afholder Hestesportens Galla – ponysporten vil være repræsenteret i år
jf. BØ (det er foreslået at DM-vinderne i h.h.v. ponytrav og –monté hyldes ved denne lejlighed
for at sætte ponysporten på dagsordenen).
 Debat vedr. uhensigtsmæssig optræden – hvad skal gøres? Det er op til den enkelte klub at evt.
ekskludere pågældende. Der opfordres til at respektive klub orienterer øvrige klubber, hvis dette
har fundet sted.
 Det noteredes at Rie Heeris (DPV) og Finn Møller (FPTG) ligeledes deltog på den ordinære
generalforsamling d. 29. marts 2014.

