Nykøbing F. den 17. januar 2014

Referat af LFPT generelforsamling lørdag den 16. februar 2014 kl. 14.00 på Kikko i
Nykøbing Falster.
Dagsorden iflg. vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse budget 2014
7. Fastsættelse af kontingent 2014
8. Valg af formand (Mette ønsker genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders ønsker genvalg - Bonnie ønsker ikke genvalg)
10. Valg af bestyrelsessuppleanter (Nadja ønsker genvalg)
11. Valg af revisorer (Henrik og Solveig ønsker genvalg)
12. Valg af revisorsuppleant (Bent ønsker genvalg)
13. Valg af kuskerepræsentant (Stine ønsker genvalg)
14. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent
Annie Bendtsen (AB) blev valgt som dirigent. AB konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt og dermed lovlig.
Ad 2 – Valg stemmetællere
Maria Blæsbjerg og Stine Juul-Marker blev valgt som stemmetællere.
Ad 3 – Formandens beretning

”Beretning om 2013
Jeg vil nu give et tilbageblik på sæson 2013 samt lidt info om hvad der kommer til at ske i denne
sæson.
Sæson 2013 skulle have startet d. 23. marts men på grund af dårligt vejr valgte vi at udsætte
rutineløb/showløbene til lørdagen efter. Der var stort fremmøde til rutineløb/showløbene og mange
ponyer og kuske fik pudset formen af inden sæsonen startede d. 13. april.
I 2013 havde vi besøg af kuske og ponyer fra alle ponyklubber i Danmark og fra Jägersro kanten i
det svenske. Det er rigtig dejligt at så mange har lyst til at komme at starte på vores bane.
Vores løbsdage startede altid med et kuskemøde. Det er en god måde at starte dagen på, da alle
får mulighed for at hilse på hinanden. På møderne får kuskene informationer om nye tiltag og
ændringer. Jeg har bemærket at kuskene blevet gode til at få spurgt om ting som de er i tvivl om.
Bliv endelig ved med det.
Som noget nyt havde vi valgt at lave om på konceptet med vores pokaler. I stedet for at køre om
en pokal gennem hele sæsonen, blev den delt op i 2, så der blev fundet en vinder af pokalen efter
de 4 første løbsdage. Det gav mulighed for at vi på den 5 løbsdag kunne udskrive nogle lidt andre
proportioner uden at det ville gå udover point i en pokal. Der blev så kørt om pokaler igen de

næste 4 løbsdage. Opdelingen af sæsonen gjorde at vi kunne uddele 16 pokaler ved
championatsfesten i stedet for 8. Vi har valgt at fortsætte med samme opdeling igen i år.
I juni måned var Charlottenlund Ponyklub vært for DM i Monté og her var klubben stærkt
repræsenteret dagen igennem. Der blev afviklet 6 DM i Monteløb samt grundlagsløb i både trav og
monte.
Vi fik vi to Danmarksmestre i monté, det var:



Melani og Djingis Khan i klassen under 120 cm.
Stine og Lill Snyggen i klassen u. 128 cm.

Der blev også taget andre sejre og placeringer denne dag af vores kuske. Stort tillykke, skal det
lyde til Melani og Stine for deres DM titler og ikke mindst et tillykke til vores andre kuske, som
vandt og tog gode placeringer denne dag.
I juni var der i forbindelse med Copenhagen Cup på Charlottenlund Travbane, som er Danmarks
største travløb for de store heste, lavet 2 ponyløb, Mini Copenhagen Cup og Lille Copenhagen
Cup.
Mini Copenhagen Cup blev vundet af:




Oliver og Gransjöns Kinder fra CPH - foran
Stine og Käck – foran
Rasmus og Zingo SPT/FPTG

Lille Copenhagen Cup blev vundet af




Sara Kristensen og Micklas fra JVPF
Maria og Fe’rgus CPH
Stine og Lill Snyggen.

I august afholdte vi selv DM i Ponytrav, her havde vi mange kuske og ponyer med, i de forskellige
klasser. Vi fik 2 Danmarksmestre i ponytrav. De 2 DM vindere var:



Stine og Käck i klassen under u. 100 cm
Stine og Lill Snyggen i klassen under u. 128 cm

Udover vores DM vindere var der også andre af vores kuske, som tog sejre og gode placeringer.
Stort tillykke til Stine, med hendes 2 DM titler og ikke mindst et stort tillykke til de andre kuske som
også tog sejre og gode placeringer under dagen.
Ved det Nordiske Mesterskab i ponytrav, som blev afholdt i august på Solvalla Travbane i
Stockholm, var klubben repræsenteret af Camilla og Stine. Camilla og Stine deltog i klassen u. 110
cm. med henholdsvis Johannesberg Neon og Käck.
Bedst gik det for Camilla og Johannesberg Neon, de besatte 3. pladsen i rekordtiden 2.31,1 over
1640 m auto. Stine var nr. 8 i 2.45,3 over 1640 m.
To dage senere afholdte ponyklubben på Solvalla en almindelig ponyløbsdag, hvor Camilla og
Johannesberg Neon og Stine og Käck og Lill Snyggen, også var på startlisterne.
Her vandt Camilla med Johannesberg Neon i tiden 2.31,9 over 1660 m volte. Stine fik en 4. og 5.
plads med hjem og et par fine tider.

I den sidste weekend i august var der inviteret til DM revanche på Charlottenlund Travbane.
Deltagerne i løbene var de 3 først fra hver af DM klasserne. Det blev en stor succes for vores klub
da vi vandt begge DM revancher. Vinderne var:



Camilla og Johannesberg Neon i DM revanchen for de langsomste ponyer
Sabine og Noller i DM revanchen for de hurtigste ponyer

Stort tillykke til Camilla og Sabine med jeres sejre i DM revancherne.
I september havde vi vores Derbydag. Der havde vi besøg af kuske fra Charlottenlund Ponyklub.
Kuskene var toptunet og klar til dagen, vejret var også med os, med højt solskin. Vinderne af de 4
store løb blev:





Nittany og Louise som vandt Dyrlæge Berner Olsens Derby
Ralley og Sabine som vandt Broad Bahns Kriterium
Emmeros Celine og Caroline Juul som vandt TU Foreningen og Bodil Ostermanns Mini
derby
Gransjöns Kinder og Caroline Juul som vandt Beslagsmed
Anders Helge Nielsens Montederby

Stort tillykke til jer der vandt disse titler og ikke mindst et tillykke til jer andre kuske, der vandt
denne dag.
Det var også en fornøjelse at se alle de kreative voksne som var klædt ud samt de fine udklædte
ponyer. Der hersker ingen tvivl om at der bliver gjort noget ud af udklædningerne. Dejligt at se.
I september blev der afviklet ponyløb på travbanen i Aalborg. Det var et løb for landets 8 hurtigste
Gotlandsruss. Klubben blev repræsenteret af Stine og Lill Snyggen. Løbet blev vundet af:




Sara og Micklas fra JPVF
Stine og Lill Snyggen
Maria og Fe’rgus fra CPK

Sæsonen blev afsluttet den 28. oktober med en championatsfest, hvor alle vinderne blev hyldet.
I november var de to DM vindere, Stine og Melani, samt bronze vinderen fra Nordisk Mesterskab
Camilla på Guldborgsund Kommune for at modtage lykønskninger for deres fine indsats.
Vi nåede desværre ikke at få arrangeret en udflugt som vi havde i 2012, grundet til dette var at det
tog meget tid at få arrangeret DM i ponytrav, men vi må se om det kan lykkedes i år.
Jeg har i 2013 deltaget i en arbejdsgruppe i ponyforbundet, hvor vi har arbejdet på at lave
fællesregler for ponysporten i Danmark, ligesom man har det for det store trav. Hver ponyklub har
dog lov til at have nogle regler som kun gælder for deres egen klub. Fællesreglerne skal behandles
på generalforsamlingen i ponyforbundet d. 29. marts. Hvis de bliver godkendt vil de træde i kraft
umiddelbart herefter.
En af de nye regler er f.eks.: udregning af handicap-tiden for ponyen, handicap-tiden vil blive
beregnet sådan det er de 2 hurtigste tider indenfor de sidste 8 starter. En anden ny regel vil være
at der komme vægt grænser for rytterne i monteløbene.
Vi har i år også lavet en række træningsdage på travbanen. Datoer kan ses på vores hjemmeside.
Der trænes fra kl. 13 disse dage. Vores rutine/showløbsdag er den 22. marts og vi håber at den
kan blive afviklet uden vejrproblemer.
Anders er allerede godt i gang med at finde sponsorer til vores pokalløb, øvrige løb samt gaver til
tombolaren, som vi har på Derby dagen.

I denne sæson skal vi være værter for DM i monté, og det afholdes lørdag den 28. juni.
Sponsorerne til de 6 DM i monté løb er også fundet.
DM i ponytrav holdes den 2. august i Aalborg og det arrangeres af Aalborg Pony Travklub (Ikaros).
Jeg vil runde af med at takke kuskene, der giver os dejlige og spændende oplevelser. I har i 2013
sørget for at vores klub er en af de førende inden for ponytravet.
Tak til dem der troligt møder op og giver et nap med på løbsdagene, disse hænder er uundværlige.
Tak til vores tilskuere, der trofast møder op og hepper på vores unger.
Stor tak til vores sponsorer. Uden deres støtte ville det hele have set anderledes ud.
Stor tak til personalet på travbanen for deres hjælp i forbindelse med afholdelse af DM i ponytrav.
En stor tak til bestyrelsen, som trækker et enormt stort læs, for at vi kan få vores hyggelige
forening, til at fungere optimalt. Dejligt I har lysten til at holde sammen på det hele.”
Der var en lille bemærkning fra Bonnie Sperling omkring fællesreglerne. Der er ikke sat nogen
umiddelbare vægtgrænse på monté, det vil der komme, men p.t. var det overdommeren der havde
den endelig afgørelse. Ekvipagen skal se harmonisk ud.
Annie Bendtsen synes det var flot beretning, hvor Mette kom rundt omkring det hele.
Herefter blev beretningen blev godkendt.
Ad 4 – Regnskabsaflæggelse
Benina fremlagde regnskabet og nævnte at vi havde et pænt overskud på ca. 13.500. Regnskabet
blev godkendt uden bemærkning fra forsamlingen.
Ad 5 – Indkomne forslag
Forslag fra Samantha Bendtsen (SB):
”Mini Derby og Monté Derby kun er for ponyer og kuske som er hjemmehørende i LFPT”
SB syntes at de 2 løb også skulle være lukkede som ligesom Kriterium og Derby, så alle vores
”store” løb havde samme regler.
Forslaget blev drøftet. Det blev herefter sendt til afstemning og flertallet stemte imod forslaget.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Bestyrelse besluttede de vil drøfte forslaget på et bestyrelsesmøde.
Ad 6 – Godkendelse budget 2013
Benina fremlagde budget. Henrik Moberg kommenterede startgebyr med det skulle stå mere
åbent. Budget blev derefter godkendt af de fremmødte.
Ad 7 – Fastsættelse af kontingent 2013

Kontingentet forbliver uændret. Aktive 350 kr. og Passive 50 kr.

Ad 8 - Valg af formand (Mette Jensen ønsker genvalg)
Mette blev valgt til formand
Ad 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders R. Jensen ønsker genvalg, Bonnie Sperling
ønsker ikke genvalg)
Anders blev valgt til bestyrelsen. Mette Andersen (Joannas mor) blev valgt til bestyrelsen efter eget
ønske.
Alice meddelte at hun trådte ud af bestyrelsen og hendes plads bliver overtaget af suppleant Tina
Larsen.
Ad 10 – Valg af bestyrelsessuppleanter (Nadja ønsker genvalg)
Nadja blev valgt til bestyrelsessuppleant. Martin Prokrywiekci blev valgt efter eget ønske.
Ad 11 – Valg af revisorer (Solveig og Henrik ønsker genvalg)
Solveig og Henrik blev valgt til revisorer.
Ad 12 – Valg af revisorsuppleanter (Bent ønsker genvalg)
Bent blev valgt revisorsuppleant.
Ad 13 – Valg af kuskerepræsentant (Stine ønsker genvalg)
Stine blev valgt til kuskerepræsentant.
Ad 14 – Evt.
Samantha: Sæsonplanen skal der lige kigges på. Forkert liste udskrevet af Anders
Nadja fremlagde bestyrelsens tanker omkring evt. ændring betaling af gebyrer til oldboysløbet og
startafgift. Der var i bestyrelsen blevet talt om evt. at sættes startgebyr prisen op til 15-20 kr. og at
det så skulle være gratis at framelde sin pony i oldboysløbet, men at det forsat skulle koste 30 kr.
hvis man vil køre oldboysløb.
Der blev indgivet lidt kommentarer, som bestyrelsen tog til efterretning og vil arbejde videre med
på næste bestyrelsesmøde. Den endelige beslutning om ændring af gebyrer m.m. vil blive på lagt
på hjemmesiden og orienteret om på et kuskemøde.
Stine spurgte om der var andre som ville være med til at indsende et brev til fællesforbundet
omkring 15 års reglen for deltagelse i DM under 100 og 110 cm. Der var i forsamlingen opbakning
til dette og Stine vil lave et udkast til brev og sende det til de andre kuske i klubben for at få deres
input. Det endelig brev vil blive sendt til fællesforbundet (DPVF) generalforsamling.
De nye fællesregler for ponysporten i Danmark blev kort vendt. Det forventes at de bliver vedtaget
d. 29 marts på Fællesforbundet generalforsamling. De vil herefter blive sendt til klubberne. Der vil
blive afholdt et fællesmøde i klubben, så alle kuske/forældre kan blive sat ind i det nye reglement.
Forslag om en fællestur. Der blev nævnt forslag om en tur til Tyskland eller en tur til Halmstad,
hvor man besøge deres ponyskole og have en dag sammen med dem. Bestyrelsen vil arbejde
videre med de nævnte forslag.

Oplysninger fra formanden til kuskene:
Husk at vise vaccinationskortene på ponyerne til Momse på prøve/showløbsdagen d. 22. marts
eller senest den 29. marts (1. løbsdag).
Kontingentet for de aktive skal være betalt senest den 29. marts (1. løbsdag)
Annie afsluttede generalforsamlingen kl. 15.27 for god ro og orden

