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

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

1. Valg af dirigent
Flemming Larsen valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Bente Østergaard aflagde beretning for året 2014:
”Selv om der kun er gået 8 måneder siden vi sidst stod her, er der sket en mangt og meget i vores sport.
Aftalen med Kulturministeriet om udlodning af Tipsmidlerne skulle genforhandles i 2014, og udfaldet
blev langt fra gunstigt for væddeløbssporten. Stemmeaftale om reduktion i midler til
væddeløbssporten står ved magt og lovforslaget færdigbehandles primo december og er gældende fra
1. januar 2015. Oplægget er at der skal spares kr. 15 mio i 2015. Det får selvfølgelig også indflydelse på
ponysporten, vi skal ikke forvente så fine økonomiske vilkår som i 2014. DH, DTC og DG er enige om at
ponysporten er en vigtig del af fødekæden og derfor vil alle strække sig vidt for at finde midler, så vi
kan videreføre det gode arbejde med travskolerne rundt om i klubberne (og ponygalop på
Klampenborg). Vi skal fortsat arbejde benhårdt på motivere børn og unge til at komme ind i
væddeløbssporten og blive der, så vi sikrer at vi har aktive udøvere i fremtiden.
Dansk Hestevæddeløb har allieret sig med Mediehuset Wiegården for at få udbredt kendskabet til
væddeløbssporten, herunder ponysporten. I har alle været i kontakt med Wiegården og leveret
oplysninger og gode historier som vil blive bragt i Ridehesten og andre relevante medier. Planen er, at
der i 2015 skal yderligere fokus på området og her skal vi alle bidrage med informationer om aktiviteter
og har vi gode/sjove historier, ja så lad os få dem ud over vores egen kreds.
Lolland Falster har igen i år været DM arrangør, denne gang i monté og også her havde klubben lavet
et fint arrangement. Aalborg var vært for DM i ponytrav og det var en lang, men fornøjelig dag med fin
sport. Stort tillykke til alle nye DM vindere.
Flere pony ekvipager har klaret sig rigtig flot i Sverige i år, det er resultater vi alle kan være stolte af.
Det er med til at profilere Dansk ponysport.

Christian Engholm har i år valgt at stoppe som administrator af ponydatabasen, stor tak til Christian
for indsatsen gennem flere år. Michael Juul har overtaget jobbet, velkommen til Michael. Vi har
arbejdet lidt med muligheden for evt. af komme ind i DTC´s database, men det kan desværre ikke lade
sig gøre pt. Vi arbejder dog videre med at lave et bedre system end det vi har pt.
Afslutningsvis vil jeg takke alle jer i klubberne og på banerne som gør et enormt stykke arbejde for børn
og unge i sporten. Det er mit håb, at vi også i 2015 kan skabe fremgang, trods udfordringer med
økonomien.”

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Regnskab er udsendt forud for generalforsamlingen.
Tilskud fra DTC er kommet / Tilskud fra HFF er ej modtaget endnu. Bornholm har særskilt fået 16.000;i tilskud fra Bornholms Travselskab.
Tredje udgave ligger hos Dansk Hestevæddeløb og HFF til godkendelse pt.
Jess Seiersen fremlagde regnskab for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014. Regnskabet blev
ensstemmigt godkendt.

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

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.

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

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

8. Eventuelt
-

-

DM 2015 afholdes af DPV på Charlottenlund Travbane. Dagen er fastlagt med DTS. DPV har
vanskeligt ved selv at skaffe pengene. CPK, Ikaros, FPTG og Billund Trav vil gerne sponsorere løb på
DM-dagen. Anbefaling af Pia Byrial, Råhøjgaard Rosetter, til levering af rosetter, bånd og dækkener.
BØ og JS undersøger om Monté DM skal afholdes af JPVF eller Ikaros.
BS udsender info om aldersregler gældende til NM. NM afholdes i 2015 i Oslo i Oslo Grand Prix
weekenden. NM 2016 i Finland og NM 2017 i Danmark (Charlottenlund Travbane).

-

Info vedr. svensk bødesystem med point.
Nordisk Samarbejdsmøde i København i begyndelsen af 2015. Input til arrangementet er meget
velkomne.

