Medlemsmøde og Ordinær Generalforsamling i Dansk Sports Ponyavl
Der afholdes medlemsmøde samt generalforsamling lørdag den 16. februar 2019 i
Birkum Forsamlingshus, Ørbækvej 713, 5220 Odense SØ.
Morgenbord fra kl. 9.00 hvor foreningen er vært
Medlemsmøde kl. 10
Fagligt indlæg ved Birthe Lyder og Poul Graugaard, omfattende
- optimalt eksteriør
- optimale gangarter
- optimal udstillingsform
- ideel fremvisning af føl, hopper og hingste

Frokost kl. 12.00
Generalforsamling kl. 13.00.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Virksomhedsplan – fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag - se mere nedenfor
Skriftlig opstilling af kandidater til bestyrelsen
Valgtale af kandidater, der modtager valg
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
Bestyrelse på valg:
Louise Østgaard Larsen

Genopstiller ikke

Pernille Lynge

Genopstiller

Lars Thomsen

Genopstiller

9. Eventuelt

KUN medlemmer registreret i KlubModul senest på dagen har stemmeret på generalforsamlingen.
Kontakt kassereren, hvis du er i tvivl om, hvordan du bliver medlem via KlubModul.
Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes pr. mail eller brev samt
være bestyrelsen i hænde senest den. 15. december 2018.
Eventuelle forslag vil blive offentliggjort på DSP’s hjemmeside og på Facebook før generalforsamlingen.

Kl. 12 serveres der en lækker Buffet til DKK 100,Tilmelding til spisning skal ske senest den 1. februar 2019 til Pernille Lynge på mail ply@sportspony.dk eller via
SMS/opkald på tlf. 28 10 91 50 (opkald efter kl. 16).
Vel mødt

Bestyrelsen

Dansk Sports Ponyavl
www.sportspony.dk
Facebook: DSP-Danske Sports Ponyer

FORSLAG TIL VEDTÆGTÆNDRINGER
Forslag 1
Nuværende:
§ 5. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til formanden inden den 1/12 til ophør den 31/12 samme år

Efter ændring:
§ 5. Udmeldelse af foreningen sker automatisk, hvis medlemskontingent ikke er betalt via Klubmodul senest 15. januar for det
pågældende år.

Forslag 2
Nuværende:
§ 12 a. Indsigelser mod referater fra generalforsamlingen, kan kun indgives af forslagsstilleren til det punkt, hvorom indsigelsen
handler.
Indsigelser der vedrører forslag fremsat af bestyrelsen kan indgives af enhver der deltog i afstemningen om det pågældende punkt.
Stk. 2. Indsigelser skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 30 dage efter at referatet er offentliggjort.
Stk. 3. Bestyrelsen behandler i samråd med referenten(erne), den pågældende indsigelse og resultatet indrykkes sammen med
indsigelsens ordlyd i førstkommende blad.

Efter ændring:
§ 12 a. Indsigelser mod referater fra generalforsamlingen, kan kun indgives af forslagsstilleren til det punkt, hvorom indsigelsen
handler.
Indsigelser der vedrører forslag fremsat af bestyrelsen kan indgives af enhver der deltog i afstemningen om det pågældende punkt.
Stk. 2. Indsigelser skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 30 dage efter at referatet er offentliggjort.
Stk. 3. Bestyrelsen behandler i samråd med referenten(erne), den pågældende indsigelse og resultatet indrykkes sammen med
indsigelsens ordlyd på hjemmesiden.
Resten af §12 a ændres ikke.

Forslag 3
Nykårede hingste får fra avlsfonden, trods de kan ende med at have CA og derfor ikke bliver endelig godkendt. Efter
ændring ønskes at kun færdigkårede hingste får fra avlsfonden + de skal være fri for CA (giver sig selv)

Nuværende:
Avlsfondens vedtægter
Vedr. hingste:
Nr. 4: Fra fonden udbetales pengepræmie til de tre bedste 3-års DSP-unghingste ved hingstekåringen.
Fløjhingsten

kr. 1.000,-

2. pladsen

kr. 500,-

3. pladsen

kr. 300,-

Stk. 2. Findes der blandt de tre bedst placerede i 3-års holdet ikke hingste efter DSP fædre og mødre bortfalder pengepræmien.

Nr. 5: Fra fonden udbetales pengepræmie til de tre bedste nykårede 4-års hingste ved hingstekåringen.
Fløjhingsten

kr. 500,-

2. pladsen

kr. 300,-

3. pladsen

kr. 300,-

Efter ændring:
Avlsfondens vedtægter
Vedr. hingste:
Nr. 4: Fra fonden udbetales pengepræmie til de tre bedste færdigkårede hingste ved hingstekåringen.
Fløjhingsten

kr. 1.000,-

2. pladsen

kr. 500,-

3. pladsen

kr. 300,-

Stk. 2. Findes der blandt de tre bedst placerede ikke hingste efter DSP fædre og mødre bortfalder pengepræmien.

Fortløbende nummerering ændres på resten af regelsættet.

