
 

Dansk Sports Ponyavls Genralforsamling 03.02.18 
 
 
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 - se mere nedenfor  

6. Skriftlig opstilling af kandidater til bestyrelsen  

7. Valgtale af kandidater, der modtager valg  

8. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer  
Bestyrelse på valg: 
John Villadsen  Genopstiller 

    Kasper Petersen Genopstiller 
    Conni Lynge  Genopstiller 

Hans Hedemand Genopstiller ikke                                                 
 
9. Eventuelt  
 
 

Ad.Pkt.1:  
Dirigent er foreslået Jens Mouritsen, som er godkendt. Stemmetællere er foreslået Elin Kragh, Helle 
Mouritsen og Jette Hedemand, som er godkendt.  
 
Ad.Pkt.2:  
John Villadsen gennemgår årsberetning. Beretningen kan ses på hjemmeside, under Referater, samt 
medlemsbladet for december 2017. Beretningen er godkendt.  
Louise Østgaard Larsen fremlægger årsberetning for Avlsledelsen. Beretning kan ligeledes læses på 
hjemmesiden, under Referater.  
Per Nielsen, hvordan kan en hingst være i Hingstestambogen, når den er testet bærer af CA.  
Conni Lynge, dette er diskuteret på sidste Fællesmøde. Hingstene vil ikke få SPH nr, samt bedømmelse 
tastet, før kendt CA status foreligger, og hermed kan anerkendes til avl eller ikke.  
Per Nielsen ,hvorfor skal hingstene stadig testes for CA, hvis forældrene er testet fri. Avlsledelsen tager 
det med på kommende møde.  
Der uddeles medaljer. 
Hans Hedemand fik en buket blomster for ” lang og tro tjeneste” i foreningen.  
 
Ad.Pkt.3:  
Pernille Lynge er forhindret i at møde p.g.a. barsel. Hans Hedemand fremlægger derfor regnskabet. 
Årets resultat er med overskud 
Avlsfonden er med negativt resultat, dette skyldes primært nedgang i medlemstal.  
Fysisk beholdning af rosetter m.m. det bør måske forsikres. Bestyrelsen undersøger dette.  
Regnskabet er enstemmigt vedtaget.  



Ad.Pkt.4:  
Forslag om uændret kontingent. Forslag omkring ændring af betalingsfrist for kontingent. Dette tager 
bestyrelsen op. Det kræver en vedtægtsændring. Nogle mener ikke at Tilgodehavende skulle være 
bogført i regnskabet.  
 
Ad.Pkt.5:  
Forslag modtaget fra Hans Hedemand er fremlagt. Forslag er vedtaget enstemmigt.  
 
Ad.Pkt.6:  
Opstillede kandidater siger ja eller nej.  
 
Ad.Pkt.7: De opstillede kandidater fortæller hver især om dem selv, og baggrund hvorfor, at de gerne 
vil være med i foreningsarbejdet.  
 
Ad.Pkt.8:  
Opstillede kandidater og stemmetal  
  
Til bestyrelsen : 
Conni Lynge 31  
John Villadsen 30  
Linea Fogh Petersen 29 
Kasper Petersen 18  
 
Suppleanter:  
 
1.suppleant Tanya Willemoes Sørensen 8  
2.suppleant  Anett Bjerring Christensen 2  
 
Revisorer :  
 
Elin Kragh 31 hermed valgt som revisor  
Helle Mouritsen 17 hermed valgt som revisor  
Heidi Hansen 15  
 
Ad.Pkt.9:  
Pernille Justesen, et spørgsmål omkring DNA på kommende føl , evt. laves der DNA på følhopper, når 
de får det første føl. Karen Thing Thomsen syntes det er en rigtig god ide, da der opleves flere heste, 
som ikke har den rigtige far, når der laves afstamningskontrol.  
Omkring rideresultater på ponyer. Forslag omkring en rangliste for resultaterne. Rytterne melder så 
ind til en ansvarlig. Pernille Justesen og Maria Willumsen vil gerne stå for at føre en sådan liste. de 
arbejder videre med dette forslag. Betingelse for at kunne melde ind er, at enten ejer eller rytter er 
medlem/gæstemedlem af foreningen.  
Omkring hvilke ponyer, som kan deltage ved DSP’s Championat. Det står med tre forskellige udgaver. 
Det rettes evt. inden championatet. Kan det tænkes, at de ponyer, som kommer fra de aktuelle 
forbund, som deltagere , at det præciseres at det er for ponyer, og ikke en hest, som er over mål, som 
tilmed også er en LU’er.  
NF holdt championat dagen efter DSP i Ålborg. Det var fuldt bevist fra NF.  



Kunne man måske lave klasser for mindre rutinerede ponyryttere. Kunne måske også give flere starter. 
Louise tager det med i championatsudvalget. Maria Willumsen vil gerne, at spring og dressur ikke 
falder i samme weekend, da det er hårdt for især de unge ponyer.  
Aicha Andersen ønsker mere for børn i foreningen.  
Jens Mouritsen har forslag om, at regionerne kan tage sig af dettte.  
Anne Lund Sørensen , det er svært at læse inde på hjemmesiden, hvidt på blåt / gråt. Især når man 
åbner via sin telefon. Conni tager kontakt til Dana Web, da vi ikke selv kan gå ind og rette i dette.  
 
Forslag modtaget til generalforsamlingen : 
 
Forslag 1 
 
Nuværende: 
§ 22.  Landet opdeles i fire regioner: 
Midt- og Østjylland; Nordjylland; Sønderjylland;Fyn; Sjælland. 
Stk. 2. Fra hver region udpeger generalforsamlingen én person, der fungerer som kontaktperson til bestyrelsen og til 
medlemmerne i den pågældende region. 
 
Efter ændring: 
§ 22. Landet opdeles i tre regioner:  

1. Nord-, Midt-, Vest-  & Østjylland;  

2. Sønderjylland & Fyn;  

3. Sjælland & Lolland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stk. 2. Fra hver region udpeger bestyrelsen én person, 
der fungerer som kontaktperson til bestyrelsen og til 
medlemmerne i den pågældende region 
 
Forslag fra  
Hans Hedemand 
  



Forslag 2 
 
BEMÆRK: Dette forslag diskuteres ikke på generalforsamlingen, da det vedrører avlsplanen og derfor skal 
behandles i Avlsledelsen. Avlsledelsen har fået besked herom. 
 
Den markerede passage i nedenstående regel fjernes, dvs. ved udnævnelse af Elitehopper bevares et eventuelt R i 
kåringsnummeret. 
 

 
 
10.0 REGLER FOR UDNÆVNELSE AF ELITEHOPPER 
For at få tilkendt Elitestatus skal ansøgeren selv forestå indsamling og dokumentation af de opnåede resultater. 
Resultater og dokumentation herfor, fremsendes til den af avlsledelsen udpegede person. 
Bestyrelsen fastsætter gebyr for optagelse af elitedyr. 
Dyr der har opnået elitestatus får påført “E” foran kåringsnummeret på stamtavlen. ”R”, der eventuelt er påført i 
forvejen vil blive erstattet af ”E”. 
Uddeling af diplom og plakette uddeles på først kommende generalforsamling. 
(rev.1/2014). 
 
 

 
 
Begrundelse 
For andre end DSP-avlere er det ikke åbenlyst at en Elitehoppe også har sit R, og da det er rideponyer vi avler er det 
vigtigt at det fremgår at hoppen også er ridelig/nedarver ridelighed. 
 
Forslag fra 
Stutteri Lund 
v/ Charlotte & Søren Christiansen 
Enghaven 5 
4450 Jyderup 
 

 
 
 
Referent Conni Lynge 


