Referat Ordinær Generalforsamling DPVF
Lørdag d. 29. marts 2014 på Fyens Væddeløbsbane

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

1. Valg af dirigent
Flemming Larsen valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Bente Østergaard aflagde beretning for året 2013:
”2013 har været et begivenhedsrigt år inden for væddeløbssporten og herunder også arbejdet med
børn og unge. Der er heldigvis kommet godt gang i arbejdet med ungdommen på næsten alle baner.
Det er min fornemmelse, at der er et fornuftigt samarbejde mellem klubber og baner. Den meget
omtalte strategiplan er så småt ved at blive ført ud livet, det er dog et stort arbejde som ikke gøres på
en dag, men strækker sig over en temmelig lang periode i de kommende år. Ponysporten og arbejdet
med børn/unge er godt på vej til at blive en integreret del af den danske væddeløbssport. I det daglige
tænker vi måske ikke så meget over det, men jeg vil opfordre til at vi altid skal holde os for øje, at vi er
en vigtig del af grundlaget for en fremtidig væddeløbssport i Danmark. Vi skal sørge for at motivere
børn og unge til at blive aktive udøvere at sporten når ponytiden er forbi. Det gælder uanset hvilken
klub eller bane vi har tilknytning til.
Et synligt bevis på at sporten tager os alvorligt, er at der i 2013 har været afsat et pænt beløb til
ponysport og ungdomssatsning. I 2014 er der også afsat midler, som DPVF er medvirkende til at
fordele. Det er glædeligt, at vi nu har fået etableret et godt og konstruktiv samarbejde med DTC og DH,
forhåbentlig kommer Dansk Galop også mere på banen.
I og med der kanaliseres flere penge ud til os, stilles der også krav. I banernes resultatkontrakter for
2014 stilles der konkrete målbare krav for ungdomsarbejdet, disse krav skal vi være med til at
honorere. I samarbejde med DTC og DH vil jeg arbejde hårdt, for at der skabes klare retningslinjer for
tildeling af tilskud, vi skal kort sagt kunne måles på om vi leverer varen. Vi har 2 klubber der ikke har
tilknytning til en bane, disse 2 klubber skal selvfølgelig også være med i planerne.
Et af de krav der var været stillet til os, er udarbejdelsen af et fælles løbsreglement. Der har i 2013
været nedsat et udvalg, som har gjort et stort og godt stykke arbejde med at lave et reglement som vi
senere i dag skal vedtage.
Charlottenlund har afholdt DM i monté og Lolland Falster havde fornøjelsen af DM i ponytrav. Begge
klubber havde lavet flotte arrangementer, tak for den fine profilering af sporten. Sportsligt blev der

dystet i alle kategorier og stort tillykke til alle danske mestre. Danmark var også repræsenteret ved NM
i Sverige og enkelte ponykuske dyster af og til i det svenske, med fine resultater til følge. Det er vigtigt,
at vi i fremtiden sørger for at vore kuske og ryttere får mulighed for at deltage i konkurrencer i Sverige
og Norge, dels for at styrke det Skandinaviske samarbejde men også for at skabe udvikling og
oplevelser for børn og unge.
Sluttelig vil jeg takke alle de personer rundt om i klubberne og på banerne der gør et kæmpe stykke
arbejde for børn og unge i sporten. Der skal også lyde stor tak til Christian Engholm for arbejdet med
ponydatabasen. Tak til de øvrige medlemmer i DPVF´s bestyrelse for et, til de fleste tider, konstruktivt
samarbejde.
Mit håb er, at vi alle også i 2014 vil arbejde for at skabe øget interesse for og tilgang til vores
pragtfulde ponysport. Det er vigtigt, at vi alle har en positiv tilgang til tingene og altid sørger for at få
fortalt de gode historier.”

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Generalforsamlingen ønsker at regnskab fremadrettet udsendes forud for generalforsamlingen.
Jess Seiersen fremlagde regnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Regnskabet blev
ensstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Fastsat til 1.200 pr. klub.

5. Behandling af indkomne forslag
a) Forslag stillet af Flemming Larsen samt forslag stillet af Stine Juul-Marker m.fl. behandlet under ét.
Det blev mundtligt tilkendegivet, at kun DPV og LFPT stemte for disse forslag; mens samtlige øvrige
klubber stemte imod. Begge forslag blev dermed forkastet.
b) Forslag stillet af DPVFs hovedbestyrelse vedr. vedtagelse af fælles Ponytravkalender:
- ’DPVFs vedtægter’ (enstemmigt vedtaget; JPVF ej mødt på det pågældende tidspunkt).
- ’Løbs- og licensbestemmelser’ , ’Karenstid’ & ’Mesterskabsløb’ (enstemmigt vedtaget; JPVF ej
mødt på det pågældende tidspunkt).

6. Oplysning om bestyrelse (hver klub stiller med 1 medlem):
Bente Østergaard (Ikaros, Aalborg), Christian Hundebøll (Billund, ændring vil følge), Flemming
Larsen (DPV), Inga Knebelau Jensen (Bornholm), Claus Henriksen (SPT), Marianne Seisbøll (FPTG),
Jess Seiersen (JPVF), Mette Rygaard (LFPT), Bonnie Juul Sperling (CPK), Kim Jokumsen (Skive,
ændring vil følge).

7. Valg af revisor
Michael Juul Nielsen valgt som revisor.

8. Eventuelt
- Udvalg nedsat til drøftelse af hvilke paragrafer der kan indføres særregler til: Flemming Larsen
(DPV), Inga Knebelau Jensen (Bornholm), Claus Henriksen (SPT), Ulla Engholm (JPVF), Mette

-

-

Rygaard (LFPT), Bonnie Juul Sperling (CPK). Udvalget arbejder på et forslag som kan bringes til
afstemning på næstfølgende ordinære generalforsamling. Udvalget vil ligeledes bearbejde
mundtligt forslag fra CE vedr. udelukkende at anvende bedste tid.
Forslag fra CH om kåring af Årets Ponykusk og Årets Pony ved Hestesportens Galla (som
fremadrettet vil blive afholdt af Dansk Hestesport) vil blive viderebragt til Henrik Friis af BØ.
Draft til fælles licensprøve og fælles uddannelsesmateriale vil blive udsendt til hovedbestyrelsen
af UE.
UE spurgte til formandens manglende respons på spørgsmål vedr. Årsrevy 2013 omhandlende
Ikaros. BØ svarede at den omtalte artikel i Årsrevyen fra journalistens side specifikt var rettet
mod Ikaros. Flere ytrede at det under alle omstændigheder var meget positivt at ponysporten
blev omtalt – uanset hvilken klub det end drejede sig om. MJN opfordrede til at være varsom
med kritisk kommunikation over mail, da det let kan misforstås. Enighed om fokus på positiv
kommunikation fremadrettet.
JS spurgte ind til Ungdomssatsningen og hvilke beløb, der vil blive uddelt. Rammebevilling på
750.000;- er bevilliget. Oprindeligt blev det meldt ud fra Dansk Hestesport, at endelig udmelding
vedr. tilskud til de enkelte ponyklubber ville være tilgængelig ultimo marts. Det er nu ændret til
primo april.

