Nykøbing F. den 29. januar 2014

Referat af LFPT generelforsamling lørdag den 22. februar 2015 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 2015
7. Fastsættelse af kontingent 2015
8. Valg af formand (Mette ønsker genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Benina ønsker genvalg - Tina ønsker ikke genvalg)
10. Valg af bestyrelsessuppleanter (Nadja og Martin 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
Anders Helge Nielsen blev valgt til dirigent. AHN konstaterede at generalforsamlingen lovligt
indkaldt.
Ad 2 – Valg stemmetællere
AHN, foreslog at vi vendte tilbage til dette punkt, hvis det blev nødvendigt.
Ad 3 – Formandens beretning

Beretning om 2014
”Jeg vil nu give et tilbageblik på sæson 2014 samt lidt info om hvad der kommer til at ske i denne
sæson.
Sæson 2014 startede med vores showdag d. 22 marts. Der var stort fremmøde til
rutineløb/showløbene og mange ponyer og kuske fik pudset formen af inden sæsonen startede d.
29 marts.
I 2014 havde vi besøg af kuske og ponyer fra mange af vores ponyklubber i Danmark, bl.a. Jysk
ponyvæddeløbsforening, Kvistgård, Charlottenlund Ponyklub, Sydsjællands Ponytrav og
Bornholms Ponytrav. Det er rigtig dejligt at så mange har lyst til at komme at starte på vores bane.
I 2014 fortsatte ved med konceptet med 2 x 8 pokaler. Det virker til at fungere fint så det fortsætter
vi med i 2015. På den måde har vi også mulighed for at køre løbsdage hvor vi ikke kører om
vandrepokaler.
I juni måned var vi værter for DM i Monté og samme dag afholdte vi vores venskabsmatch, et
shetlandsponyrace og russ ponyrace. På dagen havde vi besøg af kuske/ryttere og ponyer fra de
fleste af ponyklubberne.

Vi fik desværre ingen Danmarksmestre i monté, men flere af vore deltagende ponyer og
kuske/ryttere, kæmpede med og fik nogle mindre placeringer i DM løbene og gode tider til deres
ponyer.
Det blev dog til enkelt sejr på DM dagen, og det var til Maria Blæsbjerg. Resten af dagen fik flere af
vores kuske/ponyer gode placeringer i deres respektive løb.
I juni var Charlottenlund Ponytravklub værter for, Mini og Lille Copenhagen Cup for ponyer på
Charlottenlund Travbane. Løbet blev afviklet på en almindelig søndag eftermiddag, eftersom det
store travløb, Copenhagen Cup for de store, var blevet afviklet i maj måned. Klubben var
repræsenteret i Lille Copenhagen Cup af Stine og Lill Snyggen og Anders, der gæstekørte
Pärloito.
Mini Copenhagen Cup blev vundet af:




Oliver og Gransjöns Kinder fra CPK - foran
Kristian og Ravanelly Silver fra FPTG – foran
Jonas Hansen og Vidunge Kalle CPK

Lille Copenhagen Cup blev vundet af





Rasmus Henriksen og Pralinus fra SPT - foran
Maria og Fe’rgus CPK - foran
Stine og Lill Snyggen
Anders og Pärloito – blev nr. 7

I august afholdte Ponyklubben Ikaros i Aalborg, DM i Ponytrav. Her havde vi mange kuske og
ponyer med, i de forskellige klasser. Desværre fik heller ikke her, nogle DM titler med hjem til
klubben, men vi fik 2 fine anden pladser. Det var Käck og Laura i klassen u 100 cm, de var med en
meget tæt opløbskamp og hvor det var svært at se hvem som vandt da de gik over målstregen.
Den sidste anden plads gik til Stine og Lill Snyggen klassen u. 128 cm.
Dagen igennem var mange af vore ponyer og kuske ude og de tog gode placeringer og viste fin og
fair kørsel. Et tillykke til Laura og Stine, med deres flotte 2 pladser i deres DM klasser og ikke
mindst et tillykke til de andre kuske.
I den sidste weekend i august var der inviteret til DM revanche på Charlottenlund Travbane.
Deltagerne i løbene var de 3 første fra hver af DM klasserne. Klubben var repræsenteret af Joanna
og Naia i den langsomste klasse og de fik en 5. plads med hjem. Sabine og Noller skulle have
været ude den hurtigste klasse, men måtte desværre udgå.
I august havde vi vores Derbydag. Der havde vi besøg af kuske fra Charlottenlund Ponyklub og
Sydsjællands Ponytravklub. Kuskene var toptunet og klar til dagen, vejret var også med os, med
højt solskin. Vinderne af de 4 store løb blev:





Gabriel Gross og Manja vandt Derbyet som var sponseret af Guldborgsund Kloakservice v.
Peter Petersen
Johannesberg Neon og Camilla vandt Kriteriet som var sponseret af Nødebo Beslagsmedie
v. Bjarke Haagensen
Billy og Morten Møller vandt Derby Consolation som var sponseret af Beslagsmed Anders
Helge Nielsen
Cirkeline og Maria Blæbsjerg vandt Monté Derbyet som var sponseret af Dansk Monté
Forening

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 meget 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 og de fik en 4. plads med hjem.
Vinderen var:




Bjørn Arvid Sæle og Brianna fra Norge
Sara og Micklas fra JPVF
Rasmus og Pralinus fra SPT

Sæsonen blev afsluttet den 21. november med en championats fest, hvor alle vinderne blev hyldet
i restaurant travbanen.
Vi nåede desværre ikke at få arrangeret en udflugt i 2014. Grunden til dette var at det tog meget tid
at få arrangeret DM i Monté, men vi må se om det kan lykkedes i år. Bestyrelsen har tænkt på at
der skal nedsættes en gruppe, som kan hjælpe til med dette, sammen med en eller to fra
bestyrelsen.
Vi har i år også lavet en række træningsdage på travbanen. Datoerne for disse er, lørdag d. 28.
februar, lørdag d. 7 og 14 marts og de kan også ses på vores hjemmeside. Der trænes fra kl. 13.
Vores rutine/showløbsdag er den 21. marts og vi håber at den kan blive afviklet uden
vejrproblemer.
Lørdag den 28. marts er der sportslørdag for de store travheste og vi har fået mulighed for at være
på dagen, så der vil blive 2-3 løb. Proportioner til denne dag vil blive lagt på hjemmesiden når vi
nærmer os.
Anders er allerede godt i gang med at finde sponsorer til vores pokalløb, øvrige løb samt gaver til
tombolaen, som vi har på Derby dagen.
Som nyt år vil der blive kørt en ponyserie, og den er sponseret af Kinnerup Hesteartikler. Der vil
være 12 indledende afdelinger og til sidst vil der blive kåret vinder. Der vil præmier til vinderne af
de indledende afdelinger samt til den endelige vinder af ponyserien.
Klubben skal i juni, juli og august stå ponyridning på de store travhestes løbsdage. Til det har vi
brug for frivillige. Så I må gerne tænke over om det er noget I vil deltage i. Mere om info om dette
vil komme på hjemmesiden.
DM i Monté, dato for afholdes d. 27 juni på JPVF i Århus.
DM i ponytrav holdes den 1. august på Charlottenlund Travbane og det arrangeres af Kvistgård
(DPV).
Jeg vil runde af med at takke kuskene, der giver os dejlige og spændende oplevelser, både her på
banen og ikke mindst når de dyster udenbys.
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 Monté.

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.”
Ad 4 – Regnskabsaflæggelse
Benina fremlagde regnskabet. Hun forklarede at årsagen til klubbens underskud skyldtes at
klubben, først havde modtaget tilskud til DM i Monté og til transporttilskud i januar måned 2015.
Tilskuddene vil derfor først vil komme i regnskabet for 2015. Havde de været kommet rettidigt,
havde klubben haft et overskud for 2014. Det blev konstateret at klubbens økonomi ser fornuftigt
ud og kører fint.
Ad 5 – Indkomne forslag
Ingen indkommende forslag.
Ad 6 – Godkendelse budget 2015
Benina fremlagde budget og det blev godkendt.
Ad 7 – Fastsættelse af kontingent 2015
Kontingentet forbliver uændret. Aktive 350 kr. og passive 50 kr.
Ad 8 - Valg af formand (Mette Jensen ønsker genvalg)
Mette blev genvalgt uden bemærkning.
Ad 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer (Benina Nielsen ønsker genvalg - Tina Larsen ønsker
ikke genvalg)
Benina blev genvalgt uden bemærkning. Lone Hansen ønskede at stille op til bestyrelsen og hun
blev valgt.
Ad 10 – Valg af bestyrelsessuppleanter (Nadja og Martin ønsker genvalg)
Nadja og Martin blev genvalgt.
Ad 11 – Valg af revisorer (Solveig og Henrik ønsker genvalg)
Solveig og Henrik blev genvalgt.
Ad 12 – Valg af revisorsuppleanter (Bent ønsker genvalg)
Bent blev genvalgt.
Ad 13 – Valg af kuskerepræsentant (Stine ønsker genvalg)
Stine blev genvalgt.
Ad 14 – Evt.
Lone, foreslog bedre markedsføring af ponyløbsdage, så flere tilskuere kom og så løbene. Det
kunne være på Marienlyst og Nykøbing via skilte, posters, brochure osv.
Der blev spurgt til forslag om reklame i ”spotview” i velkomst områderne, ved f.eks. Marielyst og
Føtex. Anders Helge nævnte, at travbanen var ved at få plads ved NFC’s stadion, ved deres
reklameskilt, og nævnte at de vil kigge på at få ponyforening med.

Omkring SPT tider og starter. Mette S. Jensen synes at der var forvirrende at SPT ikke kørte efter
fællesforbundets handicap regler. Bestyrelsen tager ser på reglerne.
Sabine spurgte til om licenskort kunne blive lavet. Det vil bestyrelsen kigge på.
Lone, spurgte til om der kunne kigges på priser hos travbanens restaurant. Bestyrelsen, tog dette
punkt til efterretning og vil snakke med restauratøren omkring priser og muligheden for evt. selv at
sælge mad og drikke på løbsdagene.
Henrik Moberg, spurgte til klubbens visioner for 2015 og 2016. Det blev oplyst, sæson 2015 kører
som normalt, men at det ikke var muligt lægge planer for 2016, da klubbens eksistens afhænger
om der køres løb travbanen i 2016.
Louise oplyst, at de som så showet ved store hestedag, sagde det var forvirrende at se på.
Lars Hansen foreslog en fællestur til Gentleman dagen på Jägersro Travbane (Kristi
Himmelfartsdag). Han vil gerne køre bussen. Turgruppe nedsættes bestående af forældre og 1-2
medlemmer fra bestyrelsen.
Forslag til om regnskabet kan sættes på hjemmeside eller sendes ud til mail på medlemmerne.
Beslutningsreferat ønskes offentligt. Bestyrelsen ser på dette.
Der blev spurgt til om der var kommet nye regler for vægten for monté ryttere. Der er ikke ændret i
de regler som står i Ponytravkalender 2014 (§11). Reglen er lige nu at ekvipagen skal se
harmonisk ud og rytteren bør som udgangspunkt maximalt veje ca 20% af ponyens vægt. Det er
overdommeren der vurderer om ekvipagen er harmonisk at se på.
Der blev forslået at lave et monteløb med store ryttere og gamle travere.
Generalforsamlingen blev afsluttet af AHN kl. 15.36

