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Punkt 1: Valg af dirigent og stemmetællere
Dirigent: forslag om Jens Mouritsen. Jens konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Forslag om at Elin Kragh, Helle Mouritsen og Charlotte Grønlund er stemmetællere. Generalforsamlingen godkendte
dette.
Punkt 2: Formandens beretning
Beretningen fra formanden ligger som bilag 1. Generalforsamlingen har godkendt denne.
Beretningen fra Avlsledelsen ligger som bilag 2. Generalforsamlingen har godkendt denne.
Der blev uddelt medaljer for status som ”Elite” og for opnåede avler- og sportsmedaljer.
Punkt 3: Fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskabet er forelagt generalforsamlingen og godkendt. Kassereren bemærkede at der er sparet på forplejning til
arrangementerne ved brug af spise- og drikkebilletter, billigere halleje hos stederne, afskaffet blad og mindre
investeringer i småanskaffelser ifht. sidste år. Desuden er der sket en stigning i medlemmer. Regnskabet ligger som
bilag 3.
Punkt 4: Virksomhedsplan – fastsættelse af kontingent
Omkring kontingent, så er der forslag om uændret i forhold til sidste år. Dette er godkendt af generalforsamlingen.
mere synlighed på Facebook og gennem Klubmodul
Der ønskes mere fokus på springrytterne ved championaterne.
Der skal mere gang i regionerne.
Anne Lund Sørensen kom med forslag om, at man kunne gøre det mere attraktivt at komme med de 2-års hopper til
vores dyrskuer.
Susse Bjerrum ønskede mere synlighed.
Aicha Andersen spurgte, om tekstfarven kunne ændres på hjemmesiden. Svær at læse på telefonen.
Lene Thaulow foreslog et E-brev.
Kit Andersen foreslog man også lagde referater m.m. op på Facebook, ikke kun på hjemmesiden
Per Nielsen foreslog at der måske er en eller to personer, som så står for dette, Man skal jo huske, at alt i foreningen
er frivilligt arbejde.
Jens Mouritsen mente, at det er lidt aldersbetinget, det der med at bruge de sociale medier.
Louise Østgaard Larsen syntes det hurtigt bliver uoverskueligt, når alle spørger om noget på Facebook, da der så
kommer mange svar, fra forskellige, og det nemt drukner i kommentater.
Charlotte Grønlund mente, at man jo kan linke fra hjemmesiden og over på Facebook.
Conni Lynge sagde, at der bliver linket fra hjemmesiden omkring alle avlsarrangementerne, samt resultater derfra
Heidi Kryger Hansen foreslog bl.a. at man kommer på Instagram også, da det er de helt unger er.

Anne Lund syntes facebook er godt, men der kommer mange kommentarer.
Per Nielsen foreslog, at Facebook gøres administratorstyret.
Kit Andersen syntes det er synd at lave Facebook administratorstyret, da der også bør være muligt for andre at
lægge opslag op.
Lars Thomsen mente, at man før har snakket om Nyhedsbrev.
Tanya Willemoes mente, at man måske stopper for mange opslag ved at lave dem administratorstyret.
Punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Forslag 1

Forslag 1 er vedtaget af Generalforsamlingen, der fremsættes et nyt forslag til næste år, hvor der tilføjes
æresmedlemmer
Forslag 2

Forslag 2 trækkes

Kit Andersen spurgte, om ikke Juniormedlemmer bør kunne få kørselsgodgørelse
Per Nielsen kan ikke lide, at økonomi for kørsel for championatet skal trækkes fra Avlsfonden.
Jens Ole Sørensen kan godt frygte for økonomien i Avlsfonden, hvis det blev vedtaget.
Anne Lund mente, at det skal være sjovt at udstille, vi skal huske, at Avlsfonden er for avlen, ikke for rytterne.
Louise Østgaard Larsen nævte også, at opstaldning ved championaterne faktisk kun er det halve i gebyr, i forhold til
almindelige stævner.
Pernille Lynge ville gerne høre, om pengene skulle tages fra Avlsfonden eller fra championatskontoen.
Morten Mikkelsen foreslog, at pengene kunne komme fra forhøjet tilmeldingsgebyr på 25 kr,
Per Nielsen foreslog disse 25 kr så overføres til Avlsfonden.
Louise Østgaard Larsen mente, at mange ville kunne få svar, hvis de bare ville læse propositionerne.
Kit Andersen spurgte til, hvor stor et problem det var med de 300 kr for kørselsgodgørelse.
Louise Østgaard Larsen sagde, at man for det første skulle huske at aflevere en bon, for køb af brobillet.
Punkt 6: Skriftlig opstilling af kandidater til bestyrelsen
Der blev opstillet følgende kandidater til bestyrelsen
Conni Lynge
John Villadsen
Lars Thomsen
Kit Andersen

og til suppleanter blev der foreslået
Kit Andersen
Camilla Lyngdal
Charlotte Grønlund
Punkt 7: Valgtale af kandidater, der modtager valg
Opstillede kandidater sagde lidt omkring, hvorfor at de stillede op.
Punkt 8: Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
Der er 31 stemmeberettigede
Valg til bestyrelsen
Conni Lynge
John Villadsen
Lars Thomsen
Kit Andersen

28 stemmer-valgt for 2 år
28 stemmer-valgt for 2 år
22 stemmer-valgt for 2 år
10 stemmer

Valg til suppleanter
Kit Andersen
29 stemmer-valgt som 1.suppleant
Camilla Lyngdal
8 stemmer- ikke valgt
Charlotte Grønund 21 stemmer-valgt som 2.suppleant
Valgt til revisorer er Helle Mouritsen og Elin Kragh
Punkt 9: Eventuelt
Der fremkom ønsker om, at generalforsamlingen måske kunne flyttes til marts eller april.
Dette kan fremlægges som forslag om vedtægtsændring til næste års generalforsamling.
Dirigenten takkede dagen af med tak for god ro og orden og tak for i dag.

Bilag 1
Dansk Sports Ponyavl’s Årsberetning 2019.
Kære DSP’ere.
Så rendte året 2019 ud og vi kan kigge tilbage på et positivt og godt år for Dansk Sports Ponyavl.
Vi startede året med vores generalforsamling, hvor der var stor enighed om, at vi skulle have vendt kurven i DSP opad og det
syntes jeg er lykkedes på flere parametre, bl.a. med flere medlemmer og flere hopper og hingste til kåring, plus vi har fået
gransket grundigt i vores økonomi ( herunder arrangementer, medlemmer, sponsorer osv.) hvilket også har givet et positivt
udslag, som vi skal være stolte og glade over og samtidig kan arbejde videre med i et stort fællesskab i hele foreningen
fremadrettet. Vi ønsker alle en stærk forening indenfor både avl ,sport og en medlemsskare der er med i fællesskabet og det
synes jeg, at vi er godt på vej til.
Omkring vores arrangementer vil jeg starte med en rigtig god hingstekåring, både med mange fine hingste til kåring og et rigtigt
godt arrangement i samarbejde med New Forest forbundet .
Vores hoppekåringer kan der også kun lyde positive toner om herfra, da vi i år havde godt 20 hopper mere til kåring end sidste
år. Mange hopper blev vist flot frem under egen rytter / fremmed rytter som vi gerne vil have det og en høj kvalitet af hopper
har vi absolut også set.
Et stort plus har været at vi har haft den samme dygtige dommer stab med rundt på alle pladser i år.
Følskuerne har jo nok været en lille skuffelse, omkring antallet af tilmeldte føl i år, vil håbe for 2020 at vi kommer til at se flere
føl på følskuerne, da jeg jo personligt syntes det er hyggeligt og dejligt at se kvaliteten på de små nye DSP- afkom,også i forhold
til at få besigtiger/mærker ud fra SEGES, da det kræver min.10 føl på pladsen, ellers må foreningen betale differencen op til de
10 føl. Bedækningstallet er heldigvis stigende i år.
Eliteskuet i Ikast var en rigtig god dag med en høj kvalitet af udtagne hopper og føl med bla. 3 guld medaljehopper, meget flot.
Et nyt tiltag var, at dommerne udpegede det bedste spring betonede føl i år som noget nyt. Dette tiltag var der stor begejstring
for og måske noget vi skal have lidt mere ind under huden i DSP, i forhold til vores hingste og videre til vores championater.
Vores stationsafprøvning forløb også i år rigtig godt med 5 hingste der alle bestod, som vi jo forhåbentligt skal gense til færdig
kåring i 2020 og enkelte hopper havde vi også i år til kåring på afslutningsdagen, dejligt med denne mulighed for vores avlere.
Dyrskuerne har igen i år, som sædvanligt, været en succes, både med shows ,udstilling ,dejlige ponyer og ikke mindst det sociale
med bl.a. Fællesspisning og stald hygge, kan endnu engang anbefales herfra .
Championaterne har været afviklet som vanligt i år, som sædvanligt med invitation af alle ponyforbund under SEGES
Vi har haft 4 kvalifikationspladser og semi/ finalerunde i Ikast, det er forløbet godt, dog igen kan vi ønske os mange flere
ekvipager især i spring men selvfølgelig også i dressur.
Masser af fine ponyer og ridning og et rigtigt godt arrangement endnu engang.
Håber vi i hele foreningen kan hjælpes ad med at fremhæve vores championat, hos alle avlsforbundene og i DSP, samt hos pony
familierne/ ryttere , i alle henseender så vi kan få antallet af ekvipager op på de forskellige pladser .
Et nyt tiltag ved to af championatskvalifikationsstævnerne var vores Scharf Stilcup og det må siges at det blev en god start og vi
forventer en del flere deltagere i 2020, vi håber også at kunne udvide med nogle klasser og måske en plads mere, så også her
har vi brug for ildsjæle, så vi kan få dette spændende nye tiltag givet endnu et skub opad.
Ude på dressurbanerne har vi i 2019 set en masse super flotte præsentationer.
Bl.a. ved EM havde vi en ekvipage på det vindende guldhold .
Ved NM blev det til Nordisk Mesterskab i både kat.1 og 2 og flotte individuelle placeringer også .
Ved DM havde vi også DSP-ponyer på sejrs skamlerne, så vi må sige, at vi er rigtig flot repræsenteret både nationalt og
internationalt. Der foruden havde vi også både sølv og guldmedaljer i Millitary ved NM, hvilket alt i alt jo lover fantastisk for
vores forening og det at avle DSP-ponyer med gode brugsegenskaber og høj kvalitet.
Der skal lyde et kæmpe tak til vores helt fantastiske hjælperstab i DSP .
Frivilligt arbejde, som er med til at bære vores forening til kåringer, championater, skuer og andre arrangementer, hvor vi er
involveret .
Derudover skal der lyde en kæmpe tak til bestyrelse og avlsledelse og vores dommerstab.
Og ikke mindst det kæmpe stykke frivilligt arbejde, det er at arrangere kåringerne ,championaterne ,Stil Cup og skuerne .
Vi har i 2019 fået rigtig mange tilkendegivelser fra især folk der har deltaget i et arrangement i DSP for første gang om den store
hjælpsomhed og modtagelse, som de har fået og det skal vi være meget glade for og stolte over og fortsat hjælpes ad med at
gøre dette fremadrettet.
Tusind tak til alle.
Jeg håber på et virkeligt godt 2020, hvor vi kan hjælpes ad med at fortsætte vores fremgang i avlen ,sporten og fortsætte den
positive udvikling i DSP i fællesskab, som den dejlige forening som vi er og som vi stadig vil gøre til en forening, som man rigtig
gerne vil være medlem af og deltage i .
Rigtig godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Formand John Villadsen

Bilag 2
Beretning for Avlsledelsen 2019:
Arbejdet i avlsledelsen har i 2019 været præget af, at sætte fokus på kvalitet frem for kvantitet, da det fortsat er de
små årgange der fremstilles. Der er, som i de foregående år igen i 2019 set mange EU ansøgninger både på
bedækninger – men også på fødte føl. Det er rigtig positivt, at avlerne fortsat søger om at få DSP pas på deres føl, da
DSPs avlsledelse ser det som et kvalitetsstempel for DSP, at de bliver registreret hos os.
Avlsplanen bliver løbende gennemgået og der er igen lavet rettelser - disse er gennemgået til medlemsmødet i
formiddag og de kan ses i avlsplanen på hjemmesiden i løbet af foråret. Vi kan blandt andet nævne at ansøgning om
EU hopper ikke længere er forsøgsordning. En anden ændring er, at det fremadrettet bliver som tidligere, at SDH
hopper skal udtages til eliteskuet med mindre de er minimum landstævneberettiget – det er ikke nok med R status
fra championater eller sadelkåringer.
Årets første arrangement for avlsledelsen var hingstekåring – 2 - 3 års hingste opnåede 1 års avlsgodkendelse under
forudsætning af at DNA, CA mm var i orden – begge har opnået en godkendt stationsafprøvning, så det bliver
forhåbentligt et glædeligt gensyn med i dem til hingstekåringen d. 29/2. Til sidste års hingstekåring opnåede hele 7
hingste endelig kåring. Her opnået 2 sølvmedalje og 5 fik bronze. Avlsledelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at
ønske ejere og opdrættere tillykke med de flotte resultater. Avlsledelsen hjemmekårede en 3 års hingst i foråret –
hingsten har som de 2 øvrige 3 års hingste deltaget til DSPs stationsafprøvning og opnåede et flot resultat som giver
adgang til hingstekåringen.
Trods en meget lille årgang kan året 2019 huskes på et eliteskue med stor kvalitet på hopperne langt ned i
oprangeringsrækken. Det bevidner om, at DSP er i den rigtige retning i forhold til avlsfremgang – men også stabilitet.
Vi kunne godt ønske os en større andel af 2 års fremstillet til dyrskuerne, da vi godt ved at det ofte er dem
medlemmerne ikke tager med til DSP arrangementerne, når føl, 2 års og hopper er til skue og kåring den samme dag
- men det er fortsat et stort ønske fra avlsledelsen, da det hurtigere kan give et billede af – især de unge hingstes
kvalitet i avlen.
Som noget nyt i 2019 er føllene til følskuerne blevet eksteriørbedømt på fast bund – dommerne har en oplevelse af,
at det har fået bedømmelsen i hallen bedre for føllene, da der er mere ro til at få vist føllenes bevægelser. Nyt i 2019
er også at der er udtaget føl til eliteskuet som gangartsføl og som springføl – til eliteskuet blev bedste gangartsføl og
bedste springføl udnævnt både hos hingsteføllene og hos hoppeføllene – fremadrettet vil dette være muligt allerede
fra følskuerne at udnævne eksempelvis ”dagens spring hoppeføl” Avlsledelsen består i 2020 af: Jens Ole Sørensen,
Birthe Lyder Nielsen. Poul Graugaard, Louise Østgaard Larsen, Jens Mouritsen, Lene Thaulow, Jens Søgaard og John
Viladsen. Anne Sofie Lambertsen har desværre valgt at træde ud af avlsledelsen pga. af hun er på barselsorlov.
Avlsledelsen vil gerne takke Anne Sofie for det store arbejde hun har gjort i avlsledelsen.
Championaterne i år har haft et færre antal ponyer med til kvalifikationerne og finalerne end i 2018 – men kvaliteten
har været høj og avlsledelsen er glade for, at der er et stigende antal ponyryttere der tilmelder sig end tidligere. I
2020 vil der til championaterne være et øget fokus på springning – der vil være en kvalifikation på Sjælland og en i
Jylland, hvor der vil være banebygger og mulighed for at lave andre springklasser en championatsklasserne.
Avlsledelsens fornemmelse er at tiltaget med livespeakning også til kvalifikationerne har været positivt for både
ryttere og publikum
Avlsledelsen vil fortsat gerne opfordre medlemmerne til at rette henvendelse i forhold til hingstevalg – eller i
relation til kåringer. Vi har oplevet, at der til tider har været misforståelser i forhold til hvordan de unge ponyer skal
fremvises – eksempelvis i forhold til ridelighed og uddannelsesgrad. Avlsledelsen vil gerrne være behjælpelige med
spørgsmål, så det kan blive en god oplevelse for pony, rytter, opdrætter, ejer mm. Avlsledelsen vil i 2020 arbejde
videre med at få tydeliggjort og adskilt dressur og springponyer. Desuden har avlsledelsen planer om at tage på
ekskursion til Tyskland, hvis vi kan få det passet ind i kalenderen.
Avlsledelsen består i 2020 af: Jens Ole Sørensen, Birthe Lyder Nielsen. Poul Graugaard, Louise Østgaard Larsen, Jens
Mouritsen, Lene Thaulow, Jens Søgaard og John Viladsen. Anne Sofie Lambertsen har desværre valgt at træde ud af
avlsledelsen pga. af hun er på barselsorlov. Avlsledelsen vil gerne takke Anne Sofie for det store arbejde hun har
gjort i avlsledelsen.

Bilag 3

