Generalforsamling 02.02.2013
Middelfart Ridecenter, Røjlevej 30, 5500 Middelfart

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.
Skriftlig opstilling af kandidater til bestyrelsen.
Valgtale af kandidater der modtager valg
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

Bestyrelse på valg:

Lars Lind Thomsen
Louise Østgaard Larsen
Daniel Staal Seehagen

9.

Eventuelt

Ad pkt. 1: John Villadsen er foreslået og valgt til dirigent. Stemmetællere Elin Kragh, Jette Hedemand og
Christina Brogaard Lund .
Ad pkt. 2: Per Nielsen gennemgår årsberetningen. Ca. de samme bedækningstal i DSP som foregående år.
Hesteloven er under revidering. De vigtigste punkter der er boksstørrelse og lysindfald.
Økonomien har vi haft fokus på, og der er et flot overskud i forhold til sidste år. Medlemstallet er faldet
med ca. 50.
Udvalgene arbejder godt.
Der arbejdes på at få mere samarbejde med de andre ponyforbund under Videncentret.
Omkring CA er der valgt ny dyrlæge, og Blodtypelaboratoriet er nu valgt til at administrer resultaterne til
Videncentret.
Omkring hingstekåringen, der var der samarbejde med New Forest og Connemara. Det var rigtig positivt, og
der har aldrig været så mange publikummer.
Hoppekåringerne har der været fremstillet flere ved i 2012 , med ca en tredjedel på rideafprøvningsdelen.
Positivt modtaget fra avlerne.
Eliteskuet var der flot repræsenteret.
Championaterne har været stærkt stigende. 4 –års klassen var der ca 70 tilmeldte ekvipager, som er rigtig
flot.
Stationsafprøvningen var der åbnet op for tilmeldinger fra andre forbund, og der deltog 3 hingste fra andre
forbund.
Medlemsmøde, der var kun et medlemsmøde , som havde Poul Graugaard med til at følge op på sidste års

tema omkring rideafprøvning af hopper.
Ponyer i sporten, der kommer flere og flere ponyer i sporten med DSP logo.
Der er mange som spørger på at låne ponyer til ridning.
Opsummering.
Ny Hjemmeside, nyt medlemsblad, positiv økonomi, det svenske ponyavlsforbund har haft forespørgsel på
foredrag om vores måde at lede DSP, og Per N. deltog ved deres medlemsmøde.
Der arbejdes på at lave klasser for de ponyer, som er over mål.
Kontakt til Rideforbundet omkring bedre uddannelsesmuligheder for unge ponyer
Samarbejde med de andre forbund udvides.
Bladet fungerer fint nu.
Der er lanceret et nyhedsbrev.
Omkring sponsorer, der opfordres til at tegne OK sponsorkort til tankning, som giver tilskud til DSP.
Har man et tankkort, så kan man også tegne abonnement til rabat på strøm.
Til slut en stor tak til vores sponsorer, udstillere, hjælpere og øvrige medlemmer for opbakningen gennem
året.
Charlotte Aaby Villadsen , kan man lave stilspringninger ved konkurrencer. Måske ikke godt at låne ponyer
ud, da det bliver svært at sælge så.
Linda Eghoff , man skal overveje med hensyn uddannelse af sine ponyer, i forhold til udlån af sine ponyer.
Avlsledelsen ved Anita Kjær Hansen aflægger beretning,
Der er arbejdet på Springponyprogrammet og samt omkring medaljehopper, som fra 2015 skal have en
godkendt rideafprøvning.
Springponyprogrammet er lavet ud fra DV’s program. Ponyer vil få logo i passet, når de opfylder kravene.
Positivt at der har været så mange hopper til afprøvning.
Avlsledelsen vil fremad følge op på de tiltag, som der er foretaget.
Blikket vil blive rettet ud mod de omkringliggende ponyforbund .
Sundhedsprogrammet vil blive prioriteret højere.
Pernille Lynge bydes velkommen i Avlsledelsen, samtidigt siger vi farvel til Henriette Bitsch, og Else Libach
Hansen har fået orlov i foreløbig 2 år.
Pernille Justesen , hvor mange potentielle ponyer, som kan komme med i Springponyprogrammet. Der er
pt. 22 hingste og 74 hopper med i programmet.
Christina Brogaard Lund , ridelighedskarakterer skal være med i beregningerne.
Lene Gadgaaad s, er alle, som har aflagt rideprøve, gået championat eller har løssprunget sidste år
automatisk er optaget. Det er de, som har opfyldt kravene.
Lis Knudsen spørger om den hollanske gensygdom Myotoni. Det er en sygdom , som arter sig arvemæssigt
meget lig CA. Myotoni er en genfejl, som rammer musklerne.
Rikke Carlé, hvor lagt er man med index -tal. Anita K.H. der er ved at være nok omkring afstamningerne,
men ikke omkring rideresultaterne. Der er for lidt individer.
Kasper Petersen , de treåringe hingste, som har løssprunget ved fremstillingen ved kåringen, får dederes
karakterer påført, hvis de opfylder kravene.
Daniel Seehagen orienterer omkring arveligheden af springegenskaber.
Det tages på næste Avlsledelsesemøde, hvor Poul Graugaard vil hjælpe med opfølgningen.
Linda Eghoff og Louise Ø.Larsen , man ikke kan fratage en tre-års sine karakterer ved fremstillingen til
deres 3-års kåring.
Pernille Justesen ,er der ikke krav om afstamningen på springhingstene. Avlsledelsen har dette med på
deres næste møde.

Egon Kragh , er det fremadrettet sådan, at man kan vælge om en hingst skal fremstilles enten i dressur eller
springning.
Christina Brogaard Lund , der er sket en væsentlig forskel påDV- hestene siden de er blevet disciplin inddelt.
Linda Eghoff ,det er ikke lige så med ponyerne. De kan mere begge dele.
Opdrættermedaljer uddeles.
Else Libach og Henriette Bitsch modtag en lille erkendtlighed fra bestyrelsen for deres indsats i
Avlsledelsen.
Årsberetningen er hermed godkendt
Ad pkt. 3: Hans Hedemand fremlægger revideret regnskab. Se særskilt bilag.
Jens Mouritsen, Avlsfonden, er den med i det samlede beløb.
Lauritz Gellert, er hjælpere og dommere dækket af vores ulykkesforsikring,ved vores arrangementer. Ja ,
det er de.
Mindre udgifter på posten ”Blæk”, der er mindre, fordi der ikke laves det samme antal kataloger, da de
ligger online.
Regnskab er godkendt
Ad pkt. 4: Der er valgt , at der vil blive sat flere penge på posten, hvor vi er ”værter” for medlemmerne.
Visti Riise ,Ønske om fri kaffe og kage ved vores arrangementer
Ad pkt. 5: Kontingent foreslås at være uændret . Godkendt.
Kasper Petersen, hingsteholdere får medlemsblad i forvejen, via deres tilmelding med deres hingst på
Hingstelisten. Dette er ikke tilfældet.
Lauritz Gellert , hvorfor man ikke har stand ved DV’s hingstekåring.
Elin Kragh, er man tilfreds med medlemsbladet ?
Charlotte A.V. , mht til reklame, så kan man jo starte med at tage sin blå DSP-trøje på , det vil give lige så
god en reklame
Visti R. ønske om brochurer, som man kan uddele ved stævner via sine medlemmer ude ved stævner m.m.
Stina Bjerrum Bjørlie, ønske om, at der er personer tilstede ved de store dyrskuer fra bestyrelsen
Henriette Bitsch, det må være et must, at DSP er tilstede ved EM og NM i år.
Linda Eghoff, rigtig god ide med at reklamere ved stævner. Rigtig kedelig blad.
Christina B.L. ønske om artikelserie i bladet omkring etc,. Gamle hingste, gamle avlere m.m.
Rikke C., hvad er det man vil sælge, er det ponyer eller flere medlemmer. Vil gerne tilslutte sig med at
reklamere for DSP ude ved stævnerne.
Lene Gadgaard, tilslutter sig Rikke C.
Per N. , vi kan nu få tid til at være med ved diverse arrangementer, da de forskellige udvalg hver især har
styr på deres ansvarsområder. Bladet bliver fremadrettet mere målrettet avlerne.
Omkring en Årsfolder/ bog kan laves .
Lis Knudsen, ønske om udstillerliste ved dyrskue evt.
Britta Sørensen, Ridehesten er bedre.
Susanne Brünner, mangler historik i DSP’s hjemmeside.
Anne Lund Sørensen, man kan jo også selv komme med forslag til artikler, indlevere indlæg.
Jens Ole Sørensen, omkring DSP i Herning, DV udstillere var sure over, at deres ponyer blev slået af en DSP
pony. Omkring Års- blad, det er et stort arbejde at samle materiale til et Årsblad.
Charlotte A.V. Ridehesten , hvor mange savner bladet i forhold til Magasinet Hest.
Per N. der var ikke større reklame for DSP i Ridehesten end der er i vores nuværende blad. Nu er der

medindflydelse , da der er en med i redaktionen fra bestyrelsen.
Per N. Der er en rubrikannonce i Ridehesten,
Kasper P, medlemsbladet ,det skal have en chance. De vil gerne skrive omkring arrangementer.
Per N. ret henvendelse til bladet, hvis man har noget, som man gerne vil have i bladet, ikke bare omkring
DSP.
Jens Mouritsen, det er meget, at bestyrelsen også skal stå til rådighed .
Lene G., man skal bare rette henvendelse til Ridehesten, hvis man har forslag til artikler.
Ad pkt. 5: Indkomne forslag
Forslag 1.
På medlemsmødet i november 2012 blev det fremlagt, at hopper på eliteskuet fra år 2015 var
medaljeapiranter, og at medaljen kun kan udløses ved, at hoppen består en rideafprøvning. Dette er pt ikke
nævnt i avlsplanen og ønskes annulleret, så avlsplanens afsnit 9.0 fortsætter uændret. Forslaget ønskes til
skriftlig afstemning på generalforsamlingen.
Jens M. Vi ønsker medlemmerne skal tage stilling til, om der skal være krav om rideafprøvning for at udløse
opdrættermedalje.
Lene Gadgaard: det vil være et skridt tilbage, hvis ikke vi fremadrettet ikke kræver rideafprøvning for at
hoppen kan få sin medalje.
Lis Knudsen, kan kun slutte op om afprøvningen.
Christina B.L. Er vi store nok til at kræve at der skal være rideafprøvning på hopperne. Er det det, man vil.
Else Libach, det hænger utroligt meget sammen, hvordan eksteriør og ridning hænger sammen.
Visti R., det må være et krav at forslag lægges ud på nettet.
Anita K.H. kan kun tilslutte sig, at hopperne skal afprøves.
Rikke C, det er længe siden, at man begyndte at snakke om afprøvning. Er helt klart for afprøvning, da det er
ridedyr, ikke udstillingsdyr.
Daniel S, det er nu 10 år siden, at man kan kunne få R på sine hopper.
Kirstine Decker , man kan måske lave en ”blid” overgang ved eliteskuet, sådan at der er rideklasser ved
eliteskuet.
Per N, vi retter os ind efter medlemmerne holding, hvis der er stemning for afprøvning.
Helle M. vi tester alle vores ungheste med ridbarhed.
Elin Kragh, hvor finder vi de unge piger , som kan ride de hopper, som skal gå afprøvning.
Jens Søgaard, man skal huske, at ridbarhed er vigtig,og en rigtig dårlig reklame, hvis en guldmedaljehoppe
ikke kan rides.
Sara Nielsen, hvordan med de små III’er ponyer, de kan jo ikke gå med en voksen rytter,
Kay Walton, der er jo også championaterne, hvor man kan hente sit R
Linda E, er det tiden
Lauritz G, er de tre-årige klar til rideafprøvning.
Der stemmes om, om det skal rettes .42 har stemt 1 blank, 19 stemmer for Helle’s forslag, 22 stemmer for
Avlsledelsens forslag.
Forslag 2:
Tilføjelse til avlsplanens afsnit 9.0
Hopper, som er udtaget til eliteskuet, skal stille med en dyrlægeerklæring, hvis de pga. sygdom ikke kan
stille til eliteskue i udtagelsesåret og ønsker deres invitation skubbet til efterfølgende kalenderår.
Det rettes til. Står i propositionerne for Eliteskuet for eftertiden.
Forslag 3

Følskuerne ønskes afviklet på 3-kantbane 3 x 60m som tidligere Det er for bedre vurdering af føllene, og
samtidig er 3-kantbanen mere publikumsvenlig, så sammenholdet og dialogen mellem tilskuerne udbygges
og styrkes. Der ønskes skriftlig afstemning på generalforsamlingen.
Jens S, det gør ikke den helt store forskal om det er den ene eller den anden måde, de bliver vist på.
Linda E. det må være op til dommerne at bestemme , hvordan føllene fremvises.
Egon K. det er ikke samme hygge ved at fremstille sit føl i dag.
Helle M. Man bruger mange timer på at fremstille et føl, og den får kun 1½ minut .
Louise Ø.L. Man ser mere hvordan føllet galopperer.
Else Libach, ingen forskel på bedømmelsesgrundlag.
Per N, en meget uheldig drejning, at man skal til at stemme om på en GF, om et føl skal vises på
trekantsbane eller firkantsbane.
Jens Søgaard, hvis man syntes at føllet får for lidt tid, kan man jo bede om mere tid.
Christina B.L, det er lidt at tage med på GF.
Lene G, det kan ikke være meningen, at GF skal bestemme hvordan arrangementerne skal afvikles.
Stine B.B. , hvor skal man så henvende sig
Else Libach , foreslår at vi laver en trekantsbane med en lille trekantbane som forsøg i år. Avlsledelsen tager
det med til overvejelse.
Pernille Justesen, der er ikke forskel på om det er en trekantsbane eller en firekantsbane. Hun har prøvet
begge dele.
Helle M trækker sit forslag tilbage.
Alle forslagene er stillet af Helle Mouritsen

Ad pkt. 6:
Foreslåede kandidater som modtager valg :
Lars Thomsen 40
Louise Østgaard Larsen 27
Daniel Staal Seehagen 21
Lene Gadgaard 19
Kasper Petersen 9
Valgt til bestyrelsen er Lars Thomsen, Louise Østgaard Larsen og Daniel Seehagen.
1.suppleant er Lene Gadgaard
2.suppleant er Kasper Petersen
Ad pkt. 7:
Linda Eghoff, der er kommet nye ponymålingsregler. Man kan i år få sin pony målt om i hele 2013. Har man
en som er målt til hest, og kan ligge lige på grænsen, kan det være godt. Man har fået 9 mm mere at gøre
godt med.
Til championaterne, skrivere, som havde pony med, bør ikke skrive for dommer.
Mette Andersen, kan man få web-kammera i gang igen til vores arrangementer.
Jens Mouritsen, er der nogen, som gerne vil stå for show til Landsskuet i Herning, Christina Brogaard Lund,
Charlotte Aaby Villadsen og Pernille Lynge har meldt sig.
Stine B. B, kan man lave en DSP rideklub. Louise Ø.L. orienterer om, at det vil koste for mange penge
.Rytterne kan ikke være medlem af to rideklubber på en gang.
Stine B.B.forslag om at de to Championats finaler skiftes til at være i Jylland og Sjælland.
Annette Kragh, hun har haft pony med i år, hendes pony var halt, det var for dårligt, at dommerne ikke
stoppede den. Det indskærpes til dommerne om at være bedre.

Else Libach mener at man er god til sende dem ud, som ikke er i orden.
Sara Nielsen ,der mangler en TD eller opsynsperson til at se efter ude på ridebanerne. Louise Ø.L. tager det
med . Der bør være en hjælper , som kan varetage disse poster.
Christina B.L. foreslår om ikke man kan få f.eks. gangartsdommer fra DV med til Championatsfinalerne, til at
kommentere.
Kasper P foreslår, at man ikke lægger championatet i den første uge af september på Sjælland.
Rikke Staal Seehagen foreslår at slække på krav til 4-årige springponyer.
Pernille Lynge, mange ponyryttere syntes, at spring er for høje til championaterne.
Pernille Justesen, er der mulighed for at lave oversigt på hjemmesiden over de heste, som har opnået en
ridemedalje.
Charlotte A.V. er det så mulighed for ved springning, at man også har mulighed for at sætte springene op.
Linda Eghoff, der kommer måske flere med, hvis man sætter springene 10 cm ned .
Sara N. syntes der mangler en springdommer ved sadelkåringen på Sjælland.
Kasper P , til hoppekåringen på Sjælland, hvordan har man indflydelse på hvem som er dommer.
Avlsledelsen tager det med på næste møde.
Lene G. , der har været dommeraspiranter med , hvordan kan man komme i betragtning.
Man henvender sig til bestyrelse eller avlsledelsen.
Kasper P, der er lavet et nyt tiltag på Sjælland, der er nedsat et lille udvalg, som laver et Hingsteshow på
Sjælland, åben for alle kårede ponyhingste fra de forskellige ponyforbund i Danmark.
Visti R. regionsmøde på Sjælland, de har lavet et årshjul for deres aktiviteter i regionen.
John V. takker for god ro og orden.
Per N. siger tak for i dag.
Referent Conni Lynge

