Nykøbing F. søndag den 18. februar 2018

Referat af LFPT generalforsamling
Søndag den 18. februar 2018
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 2018
7. Fastsættelse af kontingent 2018
8. Valg af formand (Jesper Winther ønsker genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders ønsker genvalg – Mette A. ønsker ikke 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 genvalg)
14. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Morten Møller blev valgt til dirigent uden bemærkning. Morten konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Valg af stemmetællere
Ruth Neerup og Bodil Ostermann blev valgt til stemmetællere.
3. Formandens beretning
Formanden fremlagde beretningen uden bemærkning.
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Beretning om sæsonen 2017 på LFPT.
Vi startede sæsonen med en nyskabelse i form af et socialt arrangement, som vi
havde valgt at kalde pølsetræning. Vi afviklede 3 prøve/ rutine løb. Efterfølgende var
ca 30 personer samlet til lidt hygge og en rød pølse.
Vores første rigtige løbsdag var 8 April
Årets første vinder var Skott`s Rally med Ida Marie
I øvrigt i ny rekord 2.19,2 så der var trænet en del i vinter pausen.
Vi afviklede 8 løb den første dag og der blev slået 4 nye rekorder så alle havde
trænet godt på.
DM trav 2017
Igen i 2017 var klubben godt repræsenteret og det blev til 2 flotte DM titler
Käck og Laura vandt DM klassen u 100 cm
Ernst Romeo og Kamilla vandt DM klassen u 128 cm
Nordisk Mesterskab 2017
Her var Kamilla Gilsgaard bedste LFPT`er med en 5. plads med Kålmans Prinsen
Laura var 7. med Käck
Mille-Marie opnåede en 8.plads med Ramid
Harald Lunds Miniløb 2017
Et af årets store løb er miniløbet på mindeløbsdagen, hvor vore kuske virkelig bliver
vist frem for et stort publikum og nogle af idol kuskene måske også er at finde på
banen. Hele 10 ponyer ønskede at dyste og løbet blev flot afviklet og vinderen blev
Oberon med Katrine Petersen i ny rekort 2.14,2 for de 1900 meter.
Derbydagen 2017
Årets helt store dag var naturligvis Derbydagen
Som gav følgende vindere
Derby : Noller/ Sabine 1.58,4
Kriterium: Amaya/ Ida –Marie 2.35,2
Monte Derby : Pralinus/ Kamilla 2.05,7
Derby Consolation : Silje/ Kamilla 3.01,4
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Årets helt store navn var naturligvis Kamilla Gilsgaard
Som er indehaver af følgende titler
Årets travpony, årets monte pony årets travkusk årets monte rytter
Kamilla har imponerende 63,6 sejers % i monte og 45,2 % i trav
Det fornemme resultat har man naturligvis også bemærket i Hestesportens galla
komite, og Kamilla var nomineret til årets ponytrav profil. Og den titel tog den sejers
vante pige naturligvis også.
Stort tillykke her fra.
2017 sæsonen var desværre præget af løbsdags sammenfald med andre baner på
Sjælland hvilket gav små felter på begge de arrangerende baner. Men det skulle
blive anderledes i år.
Fra vores side er der fortsat stor fokus på at holde på nuværende medlemmer og
skaffe nye til. Hvilket gør sig til kende i det forslag som bestyrelsen fremsender til
behandling. Vi vil i lighed med tidligere år være at finde på store hestedag i Roskilde.
Ligesom vi har skruet charmen på i de aktiv sommer arrangementer som bliver holdt
på banen.
Da vores kasse beholdning er til den gode side, vil vi i forlængelse af en løbsdag
afvikle en sommer fest. og det er et oplagt arrangement at invitere nye mulige
medlemmer med til så de kan se hvilken fantastisk sport vi dyrker, og det store
sammen hold der er kuske/ryttere i mellem.
Slutteligt skal der lyde en stor tak til vore sponsorer som gør det mulig at køre om
rigtig fine præmier.
Men en endnu større tak skal der lyde til alle som på den ene eller anden måde
bidrager til at afvikle vores løb, uden jeres kæmpe indsats og store engagement ville
det være svært at udføre vores elskede sport. Så på alles vegne 1000 1000 tak.
4. Regnskabsaflæggelse
Benina fremlagde regnskabet. Henrik Moberg spurgte til indtægt med diverse indtægter, hvor de
kom fra, og det svarede Jesper med at de kom fra truckershowet som afholdes på travbanen.
5. Indkomne forslag
1.a) Har en kusk deltaget aktivt i ponytrav eller ponymonté de seneste 3 år, inden de falder for
den øvre aldersgrænse, må kusken/rytteren fortsætte med at deltage i ponytrav/ponymonté
hos LFPT. Undtaget er Harald Lunds Miniløb, Derbyløb og DM dagene for ponytrav og
monté.
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Forslaget blev vedtaget
1.b) For at være startberettiget til derbyløb (Derby, Kriterium, Mini Derby/Consolation og
MonteDerby) skal ekvipagen have startet 3 løb sammen indenfor den igangværende sæson på
LFPT.
Forslaget blev vedtaget
Andet forslag var til vedtægtsændring
Forslag til og ændre i vedtægtspunkt 4 stk 2
Fra
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt medio februar og indkaldes med mindst 3
ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne og ved annoncering i den
lokale dagspresse.
Til
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt medio februar og indkaldes med mindst 3
ugers varsel med angivelse af dagsorden ved indkaldelse til generalforsamling via facebook,
mail og hjemmeside
Forslaget blev vedtaget uden bemærkning
6. Godkendelse af budget 2018
Benina fremlagde budgettet. Henrik spurgte til om kontorposten ikke var lavt sat, men Benina
nævnte at trods en nyindkøbt computer, regnede hun med at vi kunne holde det indefor nævnte
afsatte beløb.
7. Fastsættelse af kontingent 2018
Kontingentet forbliver uændret for 2018.
• Aktive 350 kr.
• Passive 50 kr.
8. Valg af formand (Jesper Winther ønsker genvalg)
Jesper blev genvalgt uden bemærkning.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Anders R. Jensen ønsker genvalg – Mette A. ønsker ikke)
Anders blev genvalgt uden bemærkning. Bestyrelsen foreslog Ruth Neerup som bestyrelsesmedlem.
Ruth takkede ja og blev valgt ind.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - (Martin P. og Karina S. ønsker genvalg)
Martin og Karina blev begge genvalgt uden bemærkning.
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11. Valg af revisorer (Henrik Moberg og Solveig Kofoed Hansen ønsker genvalg)
Henrik og Solveig blev begge genvalt uden bemærkning.
12. Valg af revisorsuppleant (Bent Hansen ønsker genvalg)
Bent blev genvalgt uden bemærkning.
13. Valg af kuskerepræsentant (Laura Spuhr Nielsen ønsker genvalg)
Laura blev genvalgt uden bemærkning.
14. Eventuelt
Nadja fremlagde omkring fremtidig målinger. Nadja havde været på målerkursus og blev uddannet
måler. Målinger i forbundets regi kommer til og bestå af Nadja og en eller to andre uddannede
målere fra andre klubber. Målinger bliver mest vigtigt for DM, NM og andre evt. stor løb der bliver
valgt ind i dette. Der er målerdag for LFPT og SPT ponyer lørdag d. 10 marts fra kl. 13.00
Bestyrelsen vil kigge på hvilke ponyer der kan komme i betragtning for måling.
Morten takker for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet kl. 15.34

