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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
7. februar 2015 

 
I Birkum Forsamlingshus, Ørbækvej 713, 5220 Odense SØ  

 
 

 
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:   Daniel S. Seehagen Genopstiller ikke 

                          Louise Larsen Genopstiller    
                          Lars Thomsen  Genopstiller 
                                                      

9. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
Ad,Pkt. 1: Jens Mouritsen er valgt til dirigent, stemmetællere er Elin Kragh, Jette Hedemand og Pernille Lynge 
 
Ad,Pkt. 2: John Villadsen aflægger beretning fra foreningen. Lidt færre dyr har været tilmeldt til vores kåringer, 
men af særdeles god kvalitet. Procentvis, så ligger antallet af udstillede dyr på samme niveau, set i forhold til 
antal bedækninger og antal fødte føl. Et nyt tiltag fra Aktivitetsudvalget var ridelejr i Bededagsferien, med tre 
forskellige undervisere, et meget godt initiativ, set fra deltagernes side også. Dette vil blive tilbudt igen i år. 
John takker alle de frivillige , som glædeligt stiller op hver gang der er brug for dem. 
Formandens beretning er godkendt. 
Avlsledelsens beretning aflagt af Pernille Lynge og Louise Østgaard Larsen. 
Der blevet gennemgået rettelser i avlsplanen. Der er ændret i forhold til DRF’s krav for A eller B ponystatus, til de 
nu hedder Landsstævneberettiget, samt DM- berettiget.I forhold til Eliteskuet er der ændret på, hvilke klasser, der 
skal tilmeldes i, og hvornår de forskellige hopper kan tilmeldes i de forskellige klasser. 
En elitehoppe/hingst giver nu 30 point til elitestatus , i stedet for at der gives 15 point for elite og 15 point for R 
status, hvis der ansøges på en pony. 
Myotoni er nu sat i som en mulig genfejl ved New Forest , efter hingsten Kantje’s Ronaldo. Hingste med dette 
blod skal nu testes før evt. avlsgodkendelse. 
Der er tilføjet en rettelse omkring en mulighed for ansøgning om brug af EU-hopper. 
Der er ændret i kravene for optagelse i Springponyprogrammet. Der stilles spørgsmål ved, om 
ridelighedskarakteren bør tælle med ved springkarakteren. Avlsledelsen mener stadig at det er vigtigt, at vi har 
rideligheden med, set i forhold til, at det er ponyer til børn. 
Avlsledelsen har i år arbejdet med opdatering i avlsplanen, sundhedsprogram i forhold til myotoni. Omkring  
nordisk samarbejde samt  rideafprøvninger  
Forslag til Avlsledelsen om, at ponyer skal testes for SCID, på lige fod med CA og Myotoni: 
Forslag til avlsledelsen om, at køreponyer også tæller med til R og  E status. 
Medaljer for opdrættere og elitedyr  uddeles . 
 
 
Ad,Pkt. 3: Kasserer Hans Hedemand aflægger regnsskab. Der er positive tal på bundlinien, trods nedgang i 
medlemstallet. Regnskab er godkendt. Alm.Brand er ikke med som sponsor i 2015.  
 
Ad,Pkt. 4: Kontingentet fastholdes , samme kontingent, som sidste år. Flere har spurgt på, om ikke man kan 
tilbyde et passivt medlemskab.  
Der er mange udmeldinger af foreningen, begrundelsen er mest, at man ikke skal udstille det år, så man sparer 
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og venter .  
 
 
Ad,Pkt. 5: Forslag fra Christina Brogaard Lund. Forslaget er trukket. 
Forslag fra Louise Østgaard Larsen,Anne Lund Sørensen, Per og Anette Nielsen, forslaget er forkastet, der skal 
laves en omformulering i teksten, sådan at det er for DSP fødte dyr, også F2 og F3 dyr. Altså, hvor begge 
forældre er kåret i DSP , med DSP-registreringsnummer. Louise m.fl. laver en omformulering til næste år. Louise 
vil prøve at lave et udkast til bestyrelsen om, at der i propositionerne til årets championatet, hvor at der går x 
antal kroner af indskud ind til en evt. sportsfond, som kan udbetale doteringer til DSPponyerne.  
 
Ad,Pkt. 6: Følgende personer er opstillet 
Opstillede kandidater til bestyrelsen: 
 
Louise Østgaard Larsen   
Lars Thomsen  
Pernille Lynge  
Kasper Petersen  
Anett Bjerring Christensen 
 
Suppleanter: 
 
Anett Bjerring Christensen  
Mette Sørensen 
 
Ad,Pkt. 7: Tale fra de opstillede kandidater. 
 
Ad,Pkt. 8: 
 
Følgende personer er valgt til bestyrelsen: 
 
Louise Østgaard Larsen  27 stemmer  
Lars Thomsen 33 stemmer 
Pernille Lynge 21 stemmer 
Kasper Petersen 10 stemmer (som suppleant for Linda Eghoff i bestyrelsen i 1-årig periode ) 
Linda Eghoff har valgt at træde ud af bestyrelsen. 
 
Suppleanter: 
 
1. suppleant Anett Bjerring Christensen 
2. suppleant Mette Sørensen 
 
Revisorer: 
 
Elin Kragh 
Helle Mouritsen 
 
 
Ad,Pkt. 9: Forslag om at lave en CUP for ryttere, hvor ryttere kan blive årets D-rytter/ekvipage, C-rytter/ekvipage 
og B-rytter/ekvipage. 
Der er generelt stor nedgang i alle forbund. 
Der er forslag på, at man kan være passiv medlem til et mindre beløb, sådan at man ikke får medlemsblad. Dette 
vil der blive arbejdet videre på hos bestyrelsen. Der opfordres til et passiv medlemskab både med og uden blad. 
Kasper Petersen har fremvist et forslag til en sportsfond, som bestyrelsen kan tage stilling til efterfølgende. 
Den bør kun være for DSP født pony.  
Jens Ole Sørensen, Der bør være medlemsmøde før end til generalforsamlingen, så man kan komme med evt. 
forslag til ændringer i vedtægter m.m., og få dem drøftet inden generalforsamlingen. 
Jens Mouritsen, På Facebook bør alle holde en positiv tone. 
Pernille Justesen, I forhold til championaterne, så er der ikke harmoni mellem placeringer og antal startende i 
finalerne i 4 års championat. 
Louise Ø.Larsen, der er lavet en speciel DSP Championats hjemmeside, sådan, at der ikke opstår alle de 
forskellige misforståelser ved championaterne. Siden hedder www.dspchampionat.dk. 
Regler skal overholdes ved championatet, og ryttere og avlere skal have samme besked. Det skal de ansvarlige 
være rigtig skarpe på. 
Elin Kragh, foreslår at der gøres mere ud af, at de personer, som er stewards ved stævnerne er bedre ”klædt på 
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”. 
Et nyt tiltag ved championaterne er, at der laves ingen diplomer mere til de ikke placerede ryttere samt avlerne. 
Der imod laves der plaketter til avlerne. 
Kasper Petersen, der skal være en pænere tone imellem folk generelt. 
John Villadsen, der forsøges at starte et større PR udvalg op. Der ønskes nogle flere fordelt i hele landet.  
Der skal være nogle til at være ansvarlig for hovedsponsorer. Nogle til at være repræsenteret i de forskellige 
landsdele, samt en person, som evt. vil skrive artikler omkring DSP’ere og deres ponyer.  
Louise Ø.Larsen, i år er DK vært ved Nordisk Mesterskab i military på Stengaard i Haslev samt Finstrupgaard / 
Ålborg er vært ved DM i dressur, og der ønskes personer til at hjælpe ved DM i dressur i uge 26 (25.-28. juni ) på 
Finstrupgaard. Championatsdatoer er offentliggjort  
Hingsteshow Sjælland , d. 6.april. på Team Cabe.  
 
Tak for en stille og rolig generalforsamling  
 
Referent Conni Lynge. 
 
 
 
 


