
Dansk Sports Ponyavl  
Ordinær generalforsamling 4. februar 2017  

kl. 13.00 i  
Birkum Forsamlingshus, Ørbækvej 713, 5220 Odense Ø. 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Virksomhedsplan – fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Skriftlig opstilling af kandidater til bestyrelsen. 
7. Valgtale af kandidater der modtager valg 
8. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer 

 
                Bestyrelse på valg:    Louise Larsen  Genopstiller  

                           Lars Thomsen  Genopstiller 
     Pernille Lynge  Genopstiller  
                           
                                                      

9. Eventuelt 
 
 
Ad.Pkt.1: Dirigent er valgt Anne Lund Sørensen  , stemmetællere er valgt Elin Kragh, Helle Mouritsen og 
Jette Hedemand 
 
Ad.Pkt.2: John Villadsen fremlægger beretning (se beretning) beretningen er godkendt. Jens Mouritsen 
spørger om hvilke visioner vi har. John henviser til beretningen. Beretningen er vedtaget. Der er fremmødt  
34 stemmeberettigede medlemmer. 
Louise Ø.Larsen fremlægger Avlsledelsens beretning .(se beretning) 
Pernille Justesen spørger om det er muligt at man til finaleweekenden ved championatet kan starte før om 
fredagen, når man alligevel skal have fri. Louise Ø.L. kan fortælle at det er med i overvejelserne. 
Beretningen er godkendt. 
Avlsledelsen uddeler opdrættermedaljer og elite-diplomer. 
 
 
Ad.Pkt.3: Kasserer Hans Hedemand fremlægger revideret regnskab. 
Britta Sørensen spørger ind til, hvad pengene går til ved skuerne. De går til dommere, hal-leje plads, 
transport m.m. Per Nielsen syntes vi skal slette vores medlemsblad. Vi bør lave nyhedsbrev. Se under evt.   
Regnskab er godkendt. 
 
Ad.Pkt.4: Hans Hedemand fremkommer med forslag til budget for 2017. Kontingent blev sidste år nedsat 
med 100 kr pr. medlem. Kontingent for 2018 er beregnet til det samme som for i år. Dette er vedtaget. 
 
Ad.Pkt.5: Der er ingen indkomne forslag 
 
Ad.Pkt.6: Forslag til bestyrelsesmedlemmer er fremsat 
 
Lars Thomsen   
Louise Larsen 
Pernille Lynge 
Per Nielsen 
Lene Thaulow 
Linea Fogh Pedersen 
Linda Haahr 
 
 



Forslag til suppleanter: 
Anett Bjerring 
Linea Fogh Petersen 
 
Forslag til revisorer: 
Elin Kragh 
Helle Mouritsen 
 
 
Ad.Pkt.7: 
 
Valgtale af Lars T. , Louise Ø.L., Pernille L. , Anett Bj. og Linea F.P. 
 
Ad.Pkt.8: 
 
 
Valgt til bestyrelsen 
 
Lars Thomsen   30 
Louise Larsen   26 
Pernille Lynge   29 
 
Valgt til suppleanter: 
Anett Bjerring 
Linea Fogh Pedersen 
 
Valgt til revisorer: 
Elin Kragh 
Helle Mouritsen 
 
 
Ad.Pkt.9: 
Jens Mouritsen fremkom med en sag om, hvordan folk de fortolker forskelligt. Her omkring transporttilskud 

for pony til International Pony Dressage Cup i Verden. Der var meldt ud blandt ryttere, at DSP havde været 

sponsor for ekvipagen. Dette var ikke korrekt. Alle ekvipager med en DSP-pony, som skal til internationale 

stævner kan søge om transporttilskud.  

Omkring medlemsblad, Anne Lund Sørensen mente ikke det var i orden, at sponsorer for championatet ikke 

var kommet i, sammen med artiklen omkring dette, det var kun klassesponsorerne. De kom i gangen efter. 

Samt på hjemmesiden og på Facebook. 

Stine Bjerrum Bjørlie, vi kommer mange flere steder ud med bladet. Anett Bjerring syntes ikke vi får noget for 

medlemmerne i bladet. Vi får for lidt nyhedsværdi, hvis vi kun bruger nyhedsmail. Porto er dyrt. Kan man 

spare ved at slette blad. Hvad kan man få i bladet af nye tiltag. Avlere, ryttere m.fl. kunne melde ind med 

nyheder. Der kan laves ”månedens profil” det kan være avlere, ryttere m.fl.  

  

Omkring jubilæum-afterparty, dette blev foreslået, da vi ikke fik afholdt en fest omkring jubilæum. 

Index-tal , skal vi fortsat have penge hensat til det .Dette bør i løbet af et par år vurderes om de fortsat skal 

bibeholdes. 

Linier bedømmelse, er det på vej ud igen, nej. 

Pins, der er gang i arbejdet omkring dette, samt flere medaljer. 

Pernille Justesen vil gerne vide, hvilke gamacher man må bruge til springchampionat. Der skal være HELT 

klare regler for alle. Louise vil have kontakt til DRF. 

Omkring ponymåling, der er forslag på DRF- repræsentantskabsmøde. Det er omkring ankemålinger. De 

som skal stille med en pony til ankemåling har kun én chance. Dette er der meget stor utilfredshed med. 

Conni opfordrer avlerne til at få anmeldt deres føl til tiden inde på SEGES, samt få anmeldt deres ponyer til 

arrangementerne til tiden. Det vil lette arbejdet rigtig meget. 



Vi har taget Klubmodulet i brug, og alle tilmeldinger til skuer m.m. skal fremadrettet gøres i dette system. 

Det vil lette kassererens arbejde rigtig meget. 

 

Referent  Conni Lynge 


