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Referat af LFPT generalforsamling
Søndag den 21. februar 2016
Kl. 14:00
Kikko – Lindholmcentret
Vendsysselvej 9
4800 Nykøbing F.
Dagsorden iflg. vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af budget 2016
7. Fastsættelse af kontingent 2016
8. Valg af formand (Mette R. ønsker ikke genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Mette A. og Anders ønsker 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 ikke genvalg)
14. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Mette R. Jensen forslog Anders H. Nielsen (AHN) som dirigent for generalforsamlingen. AHN
kunne starte med at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Valg af stemmetællere
Anders H. Nielsen forslog at man vendte tilbage til dette punkt, hvis det blev nødvendigt.
3. Formandens beretning
Beretning om 2015
”Jeg vil nu give et tilbageblik på sæson 2015 samt lidt info om hvad der kommer til at ske i denne
sæson.
Sæson 2015 startede med vores showdag d. 21. marts. Der var stort fremmøde til
rutineløb/showløbene og mange ponyer og kuske fik pudset formen af inden sæsonen startede d. 28.
marts.
I 2015 havde vi besøg af kuske og ponyer fra Kvistgård, Billund Ponytrav, Charlottenlund
Ponytravklub, Sydsjællands Ponytrav og ponyklubben Ikaros fra Aalborg. Det er dejligt at så
mange har lyst til at komme at starte på vores bane.
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I 2015 fortsatte ved med konceptet med 2 x 8 pokaler. Det virker til at fungere fint så det fortsætter
vi med i 2016. På den måde har vi også mulighed for at køre løbsdage hvor vi ikke kører om
vandrepokaler.
I maj måned var Charlottenlund Ponytravklub værter for, Mini og Lille Copenhagen Cup på
Charlottenlund Travbane. Løbene blev afviklet samme dag som Copenhagen Cup for de store heste
blev afviklet. Klubben var repræsenteret i Lille Copenhagen Cup af Stine og Lill Snyggen.
Mini Copenhagen Cup blev vundet af:
 Oliver Juul Sperling og Gransjöns Kinder fra CPK – foran
 Jonas Hansen og Vidunge Kalle fra CPK – foran
 Kristian Olsen og Zingo FPTG
Lille Copenhagen Cup blev vundet af:
 Rasmus Henriksen og Pralinus fra SPT - foran
 Sara Kristensen og Micklas JPVF – foran
 Stine og Lill Snyggen
I juni måned deltog Laura og Johannesberg Neon i Nordisk Mesterskab, som blev afholdt på Bjerke
Travbane i Norge. De fik en 8. plads.
Ligeledes i juni måned var Jydsk Pony Væddeløbsforening værter for DM i Monté. Vi havde
desværre ingen til start på den dag.
I juli måned havde vi et pony løb i forbindelse med Harald Lunds Mindeløb for de store travere.
Vinderen af Harald Lund Miniløb blev:
 Mia Halkjær og Nils fra SPT foran
 Sabine Mortensen og Noller fra LFPT foran
 Cecilie Jensen og Neith fra Billund Ponytrav
I august måned var ponyklubben i Kvistgård værter for DM i Ponytrav, det blev holdt på
Charlottenlund Travbane. Her havde vi mange kuske og ponyer med, i de forskellige klasser.
Desværre fik vi ikke nogle DM titler med hjem til klubben, men vi fik en fin anden plads og tre
tredjepladser i DM løbene.
Anden pladsen gik til Laura og Käck i klassen u 100 cm, de var en fin nr. 2 til Granit II og Oliver
Juul.
Tredje pladserne i de øvrige DM løb gik til Morten og Mindy i klassen u. 100 cm, Laura og
Johannesberg Neon i klassen u. 110 cm, Stine og Lill Snyggen i klassen u. 128 cm og Sabine og
Noller i klassen u. 148 cm.
Dagen igennem var mange af vore ponyer og kuske ude og vi fik en enkelt sejr med hjem. Det var i
dagens sidste opgør, hvor Noller og Sabine sejrede i rekordtiden 1.57,6, foran Lill Snyggen og
Stine. Endvidere tog vi mange gode placeringer og viste fin og fair kørsel. Et tillykke til Laura,
Stine og Sabine med deres flotte placeringer i DM løbene og ikke mindst et tillykke til de andre
kuske.
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I den sidste weekend i august var der inviteret til DM revanche og DM revanche trøstløb på
Charlottenlund Travbane. Deltagerne i løbene var de 3 første fra hver af DM klasserne. Klubben
var repræsenteret i DM revanchen af Sabine og Noller, som sejrede kort foran Vita og Pernille M.
Lassen fra JPVF.
Laura var til start i DM revanchen trøstløb med Johannesberg Neon og de sluttede på en fin 3
plads, efter at have rundet mange ned gennem opløbet.
Et stort tillykke til Sabine og Laura med deres fine placeringer i de 2 løb.
I september havde vi vores Derbydag. Der var besøg af kuske fra Charlottenlund Ponytravklub og
Sydsjællands Ponytravklub samt medlemmer fra Stald KTAS.
Vinderne af de 4 store løb:
 Derbyet blev vundet af Kålmans Prinsen og Kamilla Gilsgaard. Løbet var sponseret af
Charlottenlund Travbane
 Derby Consolation blev vundet af Dixeline og Maria Næsby Pedersen. Løbet var sponseret
af Nødebo Beslagsmedie v. Bjarke Haagensen
 Kriteriet blev vundet af Jensen og Anders Rygaard Jensen. Løbet var sponseret af I/S Refa
 Monté Derbyet blev vundet af Johannesberg Neon og Laura Spuhr Nielsen. Løbet var
sponseret af Kikko
Stort tillykke til jer der vandt titlerne og ikke mindst et tillykke til de øvrige kuske, der vandt denne
dag.
Det var også en fornøjelse at se 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.
Som afslutningen på Derby dagen var det et oldboysløb for Stald KTAS ’s medlemmer. Der var 12
ude at køre. Løbet afviklet på en god måde og alle deltagere hyggede sig. Stald KTAS havde
sponseret præmier til alle ponyerne.
I september blev der afviklet et ponyløb på travbanen i Aalborg. Det var et løb for Gotlandsruss
ponyerne over 1640 m. autostart. Klubben blev repræsenteret af Stine og Lill Snyggen og de fik en
6. plads med hjem. Vinderen var:
 Bjørn Arvid Sæle og Brianna fra Norge foran
 Sara Kristensen og Micklas fra JPVF foran
 Selma Grage og Una Fra Skovbogård fra JPVF
Sæsonen blev afsluttet den 7. november med en championats fest, hvor alle vinderne blev hyldet på
Kikko. Der deltog over 60 personer i festlighederne.
Vi havde i efteråret arrangeret en udflugt til Golf N’ Fun park på Marienlyst. Vi var i parken det
meste af dagen, hvor vi prøvede kræfter med fodboldgolf, baseball skydning og minigolf. Desværre
var der ikke mange der deltog, men de af os som var med, havde en hyggelig dag sammen.
Vi fik i sidste sæson 8 nye kuske og måtte også sige farvel til en enkelt, Samantha, der faldt for
aldersgrænsen.
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Nu vil jeg sige lidt om 2016:
Vi har i år også lavet nogle træningsdage på travbanen. Datoerne for disse er, lørdag d. 27.
februar, lørdag d. 5. og 12. marts og de kan også ses på vores hjemmeside. Der trænes fra kl. 13.
Vores rutine/showløbsdag er den 19. marts.
Lørdag den 26. marts er der sportslørdag for de store travheste og vi har fået mulighed for at være
på dagen, så der vil blive 3-4 løb. Proportioner til denne dag vil blive lagt på hjemmesiden, når vi
nærmer os.
Vi skal være værter for DM i Monté og datoen for dette er den 25. juni.
DM i ponytrav holdes den 6. august på Skive Trav og det arrangeres af Skive Ponytrav.
Anders er allerede godt i gang med at finde sponsorer til vores pokalløb på de almindelige løbsdag
samt til DM i Montedagen. Alle DM løb og mange af øvrige løb på DM i Monte dagen er allerede
solgte. Der er også indsamlet en del gaver til tombolaen, som vi har på DM dagen.
Anders har også fået bevilget et beløb fra Guldborgsund Kommune til præmier til DM i
Montedagen samt til et reklamespot om DM i Monte på kommunes digitale vejskilte.
Vi har været så heldige at Kinnerup Hesteartikler igen i år vil være sponsor for en ponyserie. Der
vil være en præmie til den endelige vinder af ponyserien. Info om de indledende afdelinger kommer
senere.
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 hjælpen i forbindelse med afholdelse af vores løbsdage.
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.”
4. Regnskabsaflæggelse
Benina Nielsen fremlagde klubbens regnskab og kunne konstatere at klubben havde et overskud.
Overskuddet skyldtes de mange sponsorater som klubben havde fået i sæson 2015. Regnskabet blev
godkendt.

Nykøbing F. søndag den 21. februar 2016

5. Indkomne forslag
Forslag 1
Væggerløse den 25. januar 2016
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling LFPT 2016.
Jeg stiller forslag om, såfremt foreningen, på grund af at travbanen måske lukker (heri ikke taget
stilling hvornår), og derfor skal opløses, at aktiverne forinden opløsning bliver anvendt til
ponyklubbens medlemmer, f.eks. en hyggeture eller anden social aktivitet.
Baggrund for forslaget:
Jf. foreningens vedtægter § 10, stk. 2 står: ”Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver
ungdomsarbejdet i Nykøbing F. efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse”.
Jeg synes ikke der er nogen grund til at foreningens surt opsparede midler skal tilgå andre i
kommunen, derfor foreslår, jeg at ponyklubben anvender eventuelle midler selv til gavn for
klubbens egne medlemmer. Eventuelt kan fysiske aktiver f.eks. sulkyer mv. gives væk til andre
ponyklubber. Den praktiske håndtering vedrørende udmøntning af forslaget gives til ponyklubbens
til enhver tid siddende bestyrelse.
Henrik Moberg
Svar:
Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved afstemning. Bestyrelsen kigger på det og finder evt. ud af at
lave nogle sociale aktiviteter.
Forslag 2
Forslag til behandling på ordinære generalforsamling LFPT 2016
Forslag om at der udskrives et passende antal løb hvor kusken max være 16 år, formålet herom at
værne lit om de nye/unge kuske.
Mvh. Jesper Winther
Svar:
Forslaget blev drøftet og man kom frem til at ændre forslaget så det var for kuske der havde haft
licens i max 3 år. Jesper Winther var enig i ændring af forslaget, som kom til at lyde således:
Forslag om at der udskrives et passende antal løb hvor kusken må have haft licens i max 3 år,
formålet herom at er værne lidt om nye/unge kuske.
Forslaget ved blev enstemmigt vedtaget ved afstemning. Bestyrelsen vil lave propositioner til et
sådant løb og derefter se om der er nok tilmeldte til at lave et løb.
6. Godkendelse af budget 2016
Benina Nielsen fremlagde klubbens budget for 2016 og det blev godkendt.
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7. Fastsættelse af kontingent 2016
Kontingentet forbliver uændret for 2016.
 Aktive 350 kr.
 Passive 50 kr.
8. Valg af formand (Mette R. Jensen ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen forslog Jesper Winther som formand. Ingen andre ønskede at stille op, dermed blev
Jesper Winther valgt til formand.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Mette Andersen og Anders R. Jensen ønsker genvalg)
Mette Andersen og Anders R. Jensen blev genvalgt uden bemærkninger.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Nadja Finne og Martin Pokrywiecki ønsker genvalg)
Nadja Finne og Martin Pokrywiecki blev genvalgt uden bemærkninger.
11. Valg af revisorer (Henrik Moberg og Solveig Kofoed Hansen ønsker genvalg)
Henrik Moberg og Solveig Kofoed Hansen blev genvalgt uden bemærkning.
12. Valg af revisorsuppleant (Bent Hansen ønsker genvalg)
Bent Hansen blev genvalgt uden bemærkninger.
13. Valg af kuskerepræsentant (Stine Juul-Marker ønsker ikke genvalg)
Stine Juul-Marker ønskede ikke genvalg, men forslog Morten Møller som kuskerepræsentant. Igen
andre stillede op og Morten Møller blev valgt som kuskerepræsentant
14. Eventuelt
Annie Bendtsen roste og takkede Mette for hendes gode arbejde i klubben.
Maria F. Gilsgaard oplyste, at der er Store Hestedag den 3.-4. september 2016, hvis der var nogle
der kunne tænke sig at deltage kunne man rette henvendelse til Knud Pedersen fra SPT, men man
kan også snakke med Maria F. Gilsgaard eller Ruth Neerup om det. Ved Store Hestedag vil der
også blive lavet et gotlandsruss-show, hvor man viser hvad gotlandsrusserne kan.
Maria F. Gilsgaard kunne ligeledes oplyse, at der siden sidste Store Hestedag var kommet mange
flere medlemmer i Dansk Gotlandsruss Forening. Hun opfordrede alle med gotlandsrusser til melde
sig ind i foreningen. Såfremt der kommer flere medlemmer vil man genoprette 2.00 min. klubben.
Har man en gotlandsrus pony som løber under 2.00 min. får man et diplom.
Lone, spurgte til hvor mange ponyer der vil være til sæsonen 2016 – Bestyrelsen er ved at tjekke op
på det.
Mette S. Jensen spurgte til handicappingen af ponyer i forhold til SPT og deres tider. Der ingen
ændringer og der vil blive kørt efter reglerne i fællesreglementet.
Kl.: 15:25 kan Anders H. Nielsen afslutte generalforsamlingen og sige tak for god ro og orden.

