Referat ordinær generalforsamling DPVF 25/2-2018
Sted: Fyens Væddeløbsbane
Tilstede fra hovedbestyrelsen: Birgitte Germann Johansen, Flemming Mogensen, Anders Rygaard Jensen,
Rikke Berggreen Larsen, Bettinna Vesterlund, Mariann C Vesterholm, Hanne Jensen, Knud Pedersen, Nanni
Køhler
Afbud fra: Linda Petersen
Mødeleder: Birgitte G. Johansen
Referent: Rikke Berggreen Larsen

1 – Valg af dirigent
Flemming Mogensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var retmæssigt
indkaldt med 4 ugers varsel.

2 – Bestyrelsens beretning og navnerunde
Birgitte Germann Johansen stod for beretningen.
Beretning for Jan & feb. 2018
DPVF har sammen med SEGES lavet målerkursus og fået uddannet 21 målere i starten af februar. Disse
målere vi fremadrettet stå for måling af vores ponyer.
Pony Sportssystemet er blevet væsentligt forbedret og alle ønsker som blev fremlagt på sportssystemmødet
på mødet i slutningen november er blevet udviklet.
DHV har betalt det aftalte beløb for systemet og fredag den 2. marts er der aftalt møde mellem DHV, DH
Hosting og Bjørn Kristensen. Her skal det aftales om hvordan vi får overdraget ponysystemet.
Når systemet flyttes til DH Hosting, vil det formentligt betyde at vi får en anden ”indgang”, det vil sige at
pony.t44.dk bliver ændret.
Vi er i dialog med Fast Track der ikke er afvisende over for at optage nogle af vores ponyløb, som bliver
afviklet på de ordinære løbsdage, for de heste. Dermed ikke sagt at det bliver vist live, men Fast Track vil når
lejligheden byder sig optage og promovere ponysporten.
Vi skal levere en liste over hvilke dage som der er ponyløb og hvornår disse tidsmæssigt ligger – så de kan få
det med i deres planlægning. De vil om alt går vel lave en prøve optagelse den 10. marts på Fyn og derefter
give en tilbagemelding om hvordan de ser det.
Det planlægges at der udarbejdes fælles licens materiale for alle ponyklubber, til brug i 2019.
Bestyrelsen har planer om at der afholdes et fællesmøde/konference for alle bestyrelser med foredrag og
workshops
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Der var følgende kommentar efter beretningen:
Referater fra generalforsamlinger kan ses på dpvf.net
Ponysportssystemet skal opdateres med alle løbsdata fra og med 2018. Vores tidligere officielle database
hos Anders Rygaard skal ikke længere opdateres.
Der har været afholdt gode samarbejdsmøder med sportssystemets programmør Bjørn
Der arbejdes frem mod et fælles undervisningsmateriale til travskolerne inden 2019. Der skal evt.
nedsættes en arbejdsgruppe til formålet. Birgitte starter det op på et tidspunkt.
DPVF vil gerne mødes til en konference weekend, hvor hele bestyrelser og trænere mødes, for at udveksle
ideer og for at få noget arbejde fra hånden. Der er ingen endelige planer for konferencen. Vi skal finde et
billigt og godt sted, hvor vi alle kan være.
Fælles Facebookside for trænere i travskolerne oprettes af Josefine fra Ålborg, så de får bedre mulighed for
at idéudveksle og lære hinanden at kende.

3 – Aflæggelse af det reviderede regnskab
Intet regnskab at fremlægge siden sidste generalforsamling i november. Fremover følger regnskabsåret
kalenderåret.

4 – Fastsættelse af kontingent
Ingen ændringer i forhold til generalforsamlingen i november. 2000kr indkræves i marts. Der bliver
udarbejdet et budget for 2018 snarest. Det offentliggøres på DPVF.net

5 – Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6 – Oplysning om bestyrelse – hver klub stiller med et medlem
Bestyrelsen er uændret siden sidste generalforsamling. Medlemmernes kontaktoplysninger findes på
dpvf.net
Århus – Mariann C. Vesterholm
Skive – Rikke Berggreen Larsen
Ålborg – Bettinna Vesterlund (Ålborg har ikke haft generalforsamling endnu)
DPV – Hanne Jensen
Fyn – Nanni Køhler
LFPT – Anders Rygaard Jensen
SPT – Knud Pedersen
Bornholm – Linda Petersen
Charlottenlund – Flemming Mogensen
Billund – Birgitte German Johansen (Billund har ikke holdt generalforsamling endnu)

7 – Valg af revisor
Bogføring: Susanne Møbjerg, Dansk Hestevæddeløb
Revisor: Nanni Køhler
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8 – Eventuelt
Flemming Mogensen orienterer:
DPVF målerkomite laver gratis målinger i 2018. Lokale målere kan måle nye ponyer i egne klubber, som ikke
skal deltage i mesterskabsløb og i øvrige løb på dm dagen. Øvrige ponyer skal måles af målerkomiteen med
mindre de er målt inden 2013.
DRF målinger godtages ikke. Kun målinger fra DPVF og SPTF kan godtages fremover. Derfor skal ALLE
ponyer måles igen, uanset de er færdigmålt hos DRF. 1. mål er gratis.
Der bliver oprettet startmeldings-blokeringer i sportssystemet, så hvis en pony ikke er målt, eller vaccineret
jævnfør reglerne i løbsbestemmelserne, kan ponyen ikke startmeldes.
Når ponyerne er vaccineret, skal der indsendes dokumentation for dette, enten via egen klub eller til DPVF
på vaccination@dpvf.net
Klubberne skal sørge for, at alle ponyer er opdateret i sportssystemet inden måling.
Efter Flemmings orientering var der en general snak om travskolerne. Hvordan de placeres økonomisk i
forhold til travbanerne, og hvor mange elever og ponyer hver bane har.
Ålborg:
Skive:
Århus:
Fyn:
Lunden:
Billund:

8 ponyer + 2 heste
17 elever
5 ponyer
14 elever
7 ponyer
13 elever
5 ponyer
20 elever
10 ponyer + 3 heste
24 elever
4 ponyer
10 elever

Galla: Der vil fremover ikke være galledeltagelse fra Dansk Ponytrav. DPVF holder egen hyldestfest
eventuelt i forbindelse med DM fra 2019.
DGI: Århus anbefaler at klubberne bliver medlem af DGI, fordi de tilbyder hjælp fra dygtige
foreningskonsulenter.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:
Formandskab:

Formand – Birgitte G. Johansen
Næstformand – Flemming Mogensen
Øvrigt medlem – Nanni Køhler
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