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Referat af LFPT generalforsamling 

 
Søndag den 17. februar 2019 

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 2019 

7. Fastsættelse af kontingent 2019 

8. Valg af formand (Jesper Winther ønsker ikke genvalg) 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Nadja og Benina ønsker genvalg) 

10. Valg af bestyrelsessuppleanter (Martin og Karina ønsker genvalg) 

11. Valg af revisorer (Henrik og Solveig ønsker genvalg) 

12. Valg af revisorsuppleant (Bent ønsker genvalg) 

13. Valg af kuskerepræsentant (Laura ønsker ikke genvalg) 

14. Eventuelt 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

Jesper foreslår Anders Helge Nielsen som dirigent. Anders Helge Nielsen blev valgt til dirigent og 

Anders kunne konstatare at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2. Valg af stemmetællere 

 
Anders Helge Nielsen foreslog vi vendte tilbage til dette punkt om det skulle blive nødvendigt. 

 

3. Formandens beretning 

 

Jesper fremlagde beretningen og der var ingen indvendinger. 
 

Beretning for 2018 på LFPT. 
Foreningens første arrangement var en ponymåle-dag, der havde op til den nye sæson været me-
get røre over en ny måle komite og hvilke tidligere målinger som måtte bruges fremadrettet, en-
den på det hele blev at nogle personer kom på et kursus. Og vi kunne sammen med SPT. Lave en 
fælles måle  dag hvor der også var nogle træningsløb, denne rå kolde dag blev afsluttet med en 
masse pølser og lidt snak på tværs af klubberne imellem. Det var en rigtig hyggelig dag. 
  



[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] 

Da sæsonens første løbsdag skulle afvikles 17 Marts havde vinteren knapt sluppet sit tag i Dan-
mark. Så pga. sne og isglatte veje valgte vi at udsætte sæson præmieren en uge. 
Vi afviklede i 2018 - 106 løb. 
Et af årets store løb var Miniløbet på Mindeløbsdagen, der var sponsoreret af Dansk Revision Skive 
A/S. Løbet blev vundet på en forrygende afslutning helt ude i banen vandt af Rasmus Enghaven 
med lånegodset Ramid. 
  

Derbydagen 

En af de dage hvor det er rigtig sjovt at vinde løb er på derbydagen, og i 2018 var startvilligheden 
igen stor 
Signaturløbene blev vundet af: 
Stall Untersteiners Derby:   Rain II og Laura 

Mosson’s Kriterium:   Sigge og Elisabeth Jørgensen 

Beslagsmed Anders Helge Nielsens Consoltation:   Billy og Clara Skovgaard 

Belsagsmed Bjarke Haagensens Monte derby:   Shanti K og Mille-Marie 

  
  

DM i Billund  
Akkurat som året for inden fik LFPT 2 DM sejre 

I klassen under 100 cm vandt Laura med Käck 

og i klassen under 128cm vandt Ernst Romeo med Kamilla Gilsgaard 

  
Galla nomineringer 

Igen i 2018 var LFPT kuskene helt fremme i en masse løb rundt om i Danmark 

Og det resulterede fuldt fortjent i at Mille-Marie & Kamilla Gildsgaard sammen med Rasmus Eng-
haven blev  nomineret til Årets gallafest,  det er ganske imponerende at en lille klub som vores 

igen er representeret, denne gang med hele 2 nomineringer. 
  

Nordisk Mesterskab 

Nordisk mesterskab blev afviklet på Østersund og hvis nogen skulle ha misset geografien så ligger 
det altså 1.200 km herfra. det var den før omtalte trio som repræsenterede LFPT med Kamilla & 
Mille-Marie & Rasmus med lånepony fra stald Kærgården, resultatet vil vi springe over, for det skal 
ikke fordreje at de havde en fantastisk tur. 
  

Vores championater 
Årets Kusk   Laura med 12 sejre 

Årets monte rytter Mille-Marie med 5 sjre 

Årets Pony    Findus med henholdsvis Anders & Jonathan som pilot. 
Årets monte pony   Shanti K og Mille-Marie 

  
  

Kæmpe tak 

Der skal lyde en kæmpe tak til alle jer som løbsdag efter løbsdag bakker op om vores løb det være 
sig kuske ryttere og ikke mindst forældre. 
En stor tak skal der også lyde til vores sponsorer  som gør det muligt at køre om så fine præmier 
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Tak til dem som med utrætteligt gåpåmod skaffer sponsorer. præmier til tombola med mere. 
En kæmpe tak skal der også lyde til dem som gør det muligt at afvikle en løbsdag, det være sig 
dommere, starter, speaker, toast master, momse og resten af banden. Tusind tak. 

  
  

Fremtiden 

Fremtiden er jo som bekendt lige om hjørnet og årets første løbsdag er 30 Marts 

Men inden da afvikler vi en pølse træningsdag, samt en social dag med travbanen den 16 marts 

Men der er mere, for der sker en masse spændende tiltag på banen. Der arbejdes seriøst med en 
travskole som vil ha en utrolig positiv indvirkning på vores klub. 
Der arbejdes også med en islænderbane som der med skaffer nogle nye hestefolk på vore dejlige 
travbane og det skulle jo være mærkeligt om ikke vores fantastiske sport kunne fange nogle af de 
nye folk. 
  

Afslutningsvis 

At dette bliver min sidste beretning skydes på ingen måde problemer intern i bestyrelsen ej heller 
det fine samarbejde med travbanen. 
Det skylds udelukkende den topstyring som Danske Hestevæddeløb trækker ned over hovedet på 
os, 
vores lille klub har i 2018 fået 6 nye kuske(bemærk ingen travskole)  vundet 2 DM titler, 2 Nomine-
ringer til årets galla, 2 kuske og 3 heste til Nordisk Mesterskab. Det syntes jeg er rigtig flot, alligevel 
sidder der nogle på et kontor i Aarhus diktere os.    Til trods for de aldrig har været på vores bane. 
Det som gør vores klub til noget særligt er at der er plads til ALLE, et eksempel er Dråbe Rosendal 
som i en forholdsvis sen alder kommer i gang med en monte karriere og faktisk kun er 1 sejer fra 
at være a point  i kampen om årets monte pony.  
Det er det som gør det sjovt at ofre noget tid på foreningsarbejdet...  
 Slutteligt skal lyde en kæmpe tak til bestyrelsen for jeres enorme viden og store arbejde.. 

  
Punktom 

 
 
4. Regnskabsaflæggelse 

 

Benina fremlagde regnskabet og der var ikke nogen bemærkninger til dette. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Der var ingen forslag indkommet. 

 

6. Godkendelse af budget 2019 

 

Benina fremlagde budgettet uden bemærkninger. 

 

 

 

 



[Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] 

7. Fastsættelse af kontingent 2019 

Kontingentet forbliver uændret for 2019. 

• Aktive 350 kr. 

• Passive 50 kr. 

 

8. Valg af formand (Jesper Winther ønsker ikke genvalg) 

 

Nadja blev valgt til formand efter forespørgsel. 

 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Nadja og Benina ønsker genvalg) 

 

Da Nadja blev valgt til formand, blev Karina valgt valgt ind i bestyrelsen efter lidt betænkningstid 

og Benina blev genvalgt. 

 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - (Martin P. og Karina S. ønsker genvalg) 

 

Martin P blev genvalgt og Jeanette Vellier blev valgt ind efter foresprøgesel. 

 

11. Valg af revisorer (Henrik Moberg og Solveig Kofoed Hansen ønsker genvalg) 

 

Henrik og Solveig blev genvalgt uden bemærkning.  

 

12. Valg af revisorsuppleant (Bent Hansen ønsker genvalg) 

 

Bent blev genvalgt uden bemærkning. 

 

13. Valg af kuskerepræsentant (Laura Spuhr Nielsen ønsker ikke genvalg) 

 

Clara Skovgaard havde lavet en aftale med Laura om dette og Laura har lovet at hjælpe Clara med 

denne opgave. 

 

14. Eventuelt 

 

Anders Helge Nielsen fremlagde omkring den nye pony- trav skole som forventes at starte op i år d. 

1-4/19 

 

Der forventes at starte op med nogle ponyer og heste – antal kendes ikke helt. Der blev nævnt at der 

var en fast person til og stå for skolen 

 

Der blev nævnt at der skulle holdes et møde mellem NFT Travklub, Travbanens bestyrelse og egen 

klub en dag.  

 

 

Der blev stillet forslag om at lave tur til f.eks golf`n fun eller bustur til en svensk bane 

 

Martin P synes ikke der blev gjort nok reklame for banen. Anders Helge sagde der bliver gjort noget 

på de forskellige med reklame spot i radio, banner reklamer i tavler og andet reklame for travbanen 
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– ponyklubben har ikke helt samme muligheder, men der bliver arbejdet og uddelt hvad der kan 

uddelses og folk kunne også selv være med til og sprede kendskabet omkring banen/klubben.   

 

Solveig foreslog at deltage i foreningens dag i Nykøbing der holdes i august/september 

 

Solveig spurgte til de nye regler der er i udsigt. Ruth forklarede nøje hvad der sagt og gjort i 

forbindelsen med DPVF/DH.  

 

Der var opbakning fra travbanens bestyrelse til Ruth omkring det fremlagte og dokumenteret hun 

havde modtaget i dpvf og fra dh (Uwe) 

 

Der blev stillet forslag til og holde hurtigt møde efter generalforsamling på Fyn i DPVF, så folk 

kunne svar på de områder der blev snakket om her under generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.40, hvor Anders Helge Nielsen takkede for god ro og 

orden og for snak om alt det ovenævnte.  


