
Dansk Sports Ponyavls Generalforsamling d. 1.Februar 2014 i Middelfart 
Ridecenter 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
2. Formandens beretning. Avlsledelsens 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:   Per B. Nielsen Genopstiller ikke 

                                         Kay Walton Genopstiller ikke 
                      Conni Lynge  Genopstiller 
                                         Hans Hedemand     Genopstiller 
                            

9. Eventuelt 
 
Ad.Pkt.1: 
John Villadsen er valgt til dirigent, stemmetællere er der valgt Anne Lund Sørensen, 
Christina Brogaard Lund, Jette Hedemand. 
 
Ad.Pkt.2: 
Per Nielsen gennemgår årsberetningen, som også har været offentliggjort i vores 
medlemsblad. Der blev bl.a. kort orienteret om et særdeles godt stærkt hold hopper til 
vores eliteskue. Der er fremstillet ca. samme antal ponyer ved vores kåringer og følskuer. 
Championatet var der ca. samme antal deltagende ekvipager, med deltagelse fra andre 
forbund. Om et fælles nordisk samarbejde. Vores organisationsplan og udvalg blev der 
kort orienteret om. Vores medlemsblad er kommet på nye hænder, og der er nu forlænget 
kontrakt et år frem. Organisationsplanen følges. Samarbejde med DRF er genoptaget. 
Der rettes hermed en stor tak til sponsorer, udstillere, hjælpere, medlemmerne samt til 
bestyrelsen. Beretningen er godkendt. 
Louise Larsen gennemgår, hvad de har brugt året til. Der er lavet sundhedsprogram, 
rettelser i avlsplanen, i springponyprogrammet er der strammet op på kravene. Liniær 
bedømmelser skal der arbejdes med, DV kører denne kåringsform i år.  
Strukturen omkring stationsafprøvninger skal der arbejdes med . 
Opdrættermedaljer blev uddelt af Louise L og Per N. 
 
Ad.Pkt.3: 
Hans Hedemand gennemgik  regnskabet, og det kommer ud med et positiv resultat på 
63.600 kr. 
Avlsfonden har haft 5.000 kr mindre i indtægt i år end udgifter. 
”Hvilende medlem” er foreslået til et mindre kontingent, for at bevare tilknytningen til 
foreningen, samt velkomstpakke til nye medlemmer. 
Regnskabet er godkendt. 
 



Ad.Pkt.4: 
Hans gennemgår virksomhedsplan. Der er budgetteret med et forventet overskud på ca. 
9.000 kr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt. 
Bestyrelsen har udnævnt Susanne Brünner ,Stutteri Bredager til æresmedlem. 
 
Ad.Pkt.5: 
Der er ingen indkomne forslag til behandling. 
 
Ad Pkt.6: 
Der er opstillet 18 forskellige personer. 
De i pkt. 8 modtog alle valg. 
 
Ad Pkt.7: 
Valgtale af de personer, som modtog valg. 
 
Ad.Pkt.8: 
Følgende personer stillede op til valget : 
 
Hans Hedemand   38  valgt til bestyrelsen 
Conni Lynge          38  valgt til bestyrelsen 
John Villadsen       37 valgt til bestyrelsen 
Linda Eghoff          22  valgt til bestyrelsen 
Kasper Petersen   15 valgt som 1.suppleant 
Anette Bjerrum          valgt som  2.suppleant. Var taget hjem, men givet udtryk for, at hun 
gerne ville være suppleant. 
 
Revisorer er Elin Kragh og Helle Mouritsen, de er genvalgt. 
 
Ad.Pkt.9: 
Aktivitetsudvalget fremlagde deres præsentation af arrangementer , som de arbejder med. 
De arbejder bl.a. med et kursus i Bededagsferien med fokus på bredden, ligeledes et 
show på landsskuet i Herning. 
Omkring championatet, der er regler, hvor programmerne er meget lettere for kat. II 
ponyerne end for kat. I ponyerne.  
Sportsudvalget arbejder videre med programmerne, så de tilpasses, så programmerne er 
mere ens for de forskellige kategorier. 
Salgsdag foreslås igen, sådan at det går på skift i de forskellige landsdele. Der foreslås 
også at invitere fra de andre ponyforbund. 
Der holdes regionsmøde i region 1 og 2 d. 26.april. 
Der opfordres til, at der ved vores arrangementer, at gøre mere opmærksomt på at 
opdrættere gerne må gå ind til deres opdræt ved præmieoverrækkelserne/ karakteristik. 
Omkring springning af hopper til kåring, der er forslag om løsspringning ved sadelkåring 
også af de 4-års og ældre. Dette tages med i Avlsledelsen. 
Der er ønske om en mere klar udmelding ved forbesigtigelse, så hingsteejerne er klar 
over, om deres hingst er et muligt hingsteemne eller ikke. 
Der blev sagt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. 
Springponyprogrammet ønskes debatteret igen. Pernille Justesen og Christina Brogaard 
Lund er imod, at kravene er som de er. De ønskede, at de hingste som ikke har lavet 



noget i springning selv, eller deres afkom, ikke bør optages på de krav som var gældende 
på optagelsestidspunktet. Pernille havde regnet sig frem til at der pt er 76 hingste optaget i 
Springponyprogrammet. Det mente de var alt for mange, hvis det skal indikere det bedste 
inden for springponyer. Pernille J har lavet et regneark med de forskellige konsekvenser, 
hvis man flytter kravene frem og tilbage. Jens M og Louise bad om at dette sendes til 
Avlsledelsen, så ville de se på det. Der henvistes til debatten om formiddagen og 
avlsledelsens beretning, hvor det blev omtalt. Der blev fra salen udtrykt, at det arbejde 
Pernille J havde  lavet burde respekteres og at avlsledelsen havde udtrykt vilje til at kikke 
på det igen. 
 
Referent Conni Lynge 
 
 


