Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag den 18. nov. 2017 på Fyns Væddeløbsbane

Valg af dirigent
Flemming Mogensen fra Lunden, blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovmæssigt
indkaldt
Bestyrelsens beretning
Er vedhæftet herunder
Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2017
Godkendt
Fastsættelse af kontingent
Det er besluttet at kontingentet hæves til 2000 kr. pr. klub/årligt fra 2018
Behandling af indkomne forslag
Ændringer til vedtægterne:
§4
Nuværende: Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i november
Ændres til: Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i sidst i februar. - Vedtaget
Nuværende: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være DPVF i hænde senest 3 uger før
Ændres til: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være DPVF i hænde senest d. 15. januar. Vedtaget
Nuværende: Bestyrelsen konstituerer sig med
Ændres til: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. - vedtaget
Bestyrelsens virksomhed er beskrevet i forretningsordenen – oplæg gennemgås på næste bestyrelsesmøde.
§ 6 Nuværende: Regnskabet slutter 31. august
Ændres til: Regnskabsåret følger kalenderåret. - vedtaget
§ 10 DPVF tegnes af formanden for op til 2000 kr. og af formand og to øvrige bestyrelsesmedlemmer for større
beløb. - Vedtaget

Oplysning om bestyrelse (hver klub stiller med 1 medlem)
Billund Pony Travklub
Jydsk Pony Væddeløbs Forening
Sydsjællands Ponytravforening
Bornholms Ponytrav
Skive Ponytrav
Fyns Ponytrav og Galopklub
Lolland Falster Ponytrav
Dansk Pony Væddeløbsforening
Aalborg Pony Travklub
Charlottenlund Ponytravklub

Birgitte Germann Johansen
Mariann C. Vesterholm
Knud Pedersen
Linda Petersen
Rikke Berggren Larsen
Nanni Køhler
Anders Rygaard Jensen
Hanne Jensen
Bente Østergaard pr. 1/1-18 ændret til Bettinna Vesterholm
Flemming Mogensen

Valg af revisor
Nanni Køhler er genvalgt

Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag den 18. nov. 2017 på Fyns Væddeløbsbane
Eventuelt
Under eventuelt blev drøftet:




Nedsættelse af aldersgrænser fra 8 til 7 år
Mere ensartede licensundervisning og licensprøver
Sportsystem

Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag den 18. nov. 2017 på Fyns Væddeløbsbane
Bestyrelses beretning for 2017
2017 har på mange punkter været et positivt år for ponyvæddeløbssporten. De seneste års uvished om
økonomi har betydet at det hele har stået lidt på standby, men jeg synes at vi nu kan begynde at spore flere
positive tendenser. Mange af landets ponyklubber har markeret sig med afholdelse af flotte arrangementer
og vi ser en tendens til et stigende antal ponyekvipager, der tager rundt til de andre klubber for at starte
deres pony. Dette er også hjulpet godt på vej, af de løbsserier der har været afviklet i år.
Årets DM i Monté blev afholdt i Billund og Sydsjællands Pony Trav havde allieret sig med Nykøbing Falster
Travbane ved afholdelse af årets DM i ponytrav. Begge klubber havde lavet et par rigtig fine arrangement
for de unge kuske. Stor tak til arrangørerne for et kæmpe arbejde. Og stort tillykke til alle årets DM vindere
Flere kuske og ryttere har også deltaget i løb i Norge og Sverige med flotte resultater.
Danmark var i år vært for afholdelse af Nordisk Mesterskab. Vi var repræsenteret med fuldt hold på 2x3
deltagere, og det blev til 2 flotte bronzemedaljer.
I det kommende år håber vi, at der kommer flere penge til sporten, og er det tilfældet, er DTC/DHV ikke
afvisende overfor at nogle af midlerne også skal komme ponysporten til gode. Dog er udmeldingen at
tilskuddet til ponysporten vil fortsætte som i 2017, indtil der er overblik over økonomien.
Samarbejdet med DHV og DTC fungerer godt, vi gør meget ud af at være en aktiv samarbejdspartner og
være med i de udvalg, som der byder sig. Der er p.t. nedsat en arbejdsgruppe, der ser på mulighederne for
mere fokus på travskolerne og højne kvaliteten af det produkt, som der tilbydes til børn og unge i sporten.
Dansk Hestevæddeløb har valgt at nedlægge stillingen som ungdomskonsulent, hvor Søren Aaen var ansat.
Der har været fokus på skærpelsen af sikkerheden efter ulykken på Fyn, og så længe DTC ikke er kommet
med en endelig udmelding, opfordre vi alle klubber til fortsat at prioritere sikkerheden højt ved alle
ponyløb.
Vi har i samarbejde med Dansk Hestevæddeløb arbejdet på at få lavet en fælles ponydatabase, og dette
arbejde er ved at afslutte sin første fase, og forbundet får nu overdraget ansvaret for driften af systemet.
Næste år vil alle klubber bruge systemet aktivt og vi skal have udbredt kendskabet til systemet, blandt alle
medlemmerne. Systemet er ikke færdigudviklet, men forbundet har afsat penge på budgettet, til
videreudvikling. Stor tak til Anders Rygaard for at ”styre” den gamle database.
Ponysporten var igen repræsenteret ved Hestesportens Galla, hvor tre unge talenter var indstillet og Selma
Grage blev hædret som årets ponykusk.

Fremtidsudsigter for ponyvæddeløbssporten ser lysere ud, og jeg vil opfordre til at vi fortsat tænker
positivt og alle arbejder sammen om, at udbrede kendskabet til pony- og væddeløbssporten.
Stor tak til alle de personer der året rundt i klubber og på baner gør en fantastisk indsat for børn og unge i
vores sport.

Birgitte Germann Johansen
Formand for DPVF

