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Referat af LFPT generalforsamling
Søndag den 16. februar 2020
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 2020
7. Fastsættelse af kontingent 2020
8. Valg af formand (Nadja ønsker ikke genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders ønsker genvalg – Ruth ønsker ikke genvalg)
10. Valg af bestyrelsessuppleanter (Martin og Jeanette ønsker genvalg)
11. Valg af revisorer (Henrik og Solveig ønsker genvalg)
12. Valg af revisorsuppleant (Bent ønsker genvalg)
13. Valg af kuskerepræsentant (Clara ønsker ikke genvalg)
14. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Jesper blev forespurgt om dette og takkede for valget og konstaterede derefter at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Valg af stemmetællere
Michael blev valgt til stemmetællere.
3. Formandens beretning
Nadja fremlagde beretningen, der var ikke nogen invendinger til denne.
Året bød på omvæltninger og nye tider med etablering af DH Ungdom, men også et stærkere og
mere målrettet fællesskab med ens vilkår for ponyklubberne. Der arbejdes i DH Ungdom frem mod
en 2023 strategi, hvor der samarbejdes med DGI. DH Ungdom afholder et anti mobbe arrangement
for klubbens medlemmer samt et kursus der afholdes af Børns vilkår for anti mobbe ambassadører.
Travskolen startede op i 2019 og har formådet med stor hjælp fra Laura, at få godkendt såvel
ponyer som kuske/ryttere. Dette er hovedårsagen til klubben kunne byde 12 nye kuske/ryttere
velkommen i 2019. Derby og pizza dag var det første fælles arrangement med travskolen, dette var
en god måde at lære travskoleeleverne at kende på. Mange har i sæsonnens løb fået præmier. Den
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største sportslige præstation i 2019 var Käcks og Lauras DM sejr, hermed sluttede Käck en
imponerende flot karriere af på fineste vis.
Tak til alle de fantastiske frivillige, travbanen og jer medlemmer, der gør det muligt af afholde
ponytrav, uden jer havde vi ingen klub.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til min bestyrelse for et super samarbejde og opbakning, det har
været en fornøjelse at sidde i bestyrelse med netop jer.
4. Regnskabsaflæggelse
Benina fremlagde regnskabet og gjorde opmærksom på at da championatsfesten blev afholdt i 2020,
kommer denne udgift på det nye års regnskab.
5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag indkommet.
6. Godkendelse af budget 2020
Benina fremlagde budgettet og nævnte at lokaletilskuddet fra kommunen er reduceret, men der skal
rettes til så dommertårnet også indgår i lokaler. I forhold til budgettet forventes der underskud, da
der er arrangeres et par klub ture i 2020.
7. Fastsættelse af kontingent 2020
Kontingentet forbliver uændret for 2020.
• Aktive 350 kr.
• Passive 50 kr.
8. Valg af formand (Nadja Finne ønsker ikke genvalg)
Forsamlingen foreslog Jesper til posten og han takkede ja til posten.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Anders ønsker genvalg og Ruth ønsker ikke genvalg)
Wendy ønskede at stille op til bestyrelsesposten for en 2 årig periode og blev valgt.
Anders genopstillede og blev genvalgt.
9a. Valg af bestyrelsesmedlem - Karina Skovgaard ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen
Heidi ønskede at stille op til bestyrelsen for en 1 årig periode.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - (Martin P. og Jeanette V. ønsker genvalg)
Jeanette Vellier blev genvalgt.
Der var kamp valg til anden bestyrelses suppleant, imellen Martin P. og Jeanette Larsen, her blev
Jeanette Larsen valgt ind med flertal af stemmer.
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11. Valg af revisorer (Henrik Moberg og Solveig Kofoed Hansen ønsker genvalg)
Henrik og Solveig blev genvalgt.
12. Valg af revisorsuppleant (Bent Hansen ønsker genvalg)
Bent blev genvalgt.
13. Valg af kuskerepræsentant (Clara Skovgaard ønsker ikke genvalg)
Laura stillede op til denne post og blev valgt.
14. Eventuelt
Bestyrelsen planlægger at der den 7 marts afholdes en lokal ponymåledag, ligeledes afholdes
samme dag enkort orientering om nye regler og klubben tilbyder sine medlemmer at
sikkerhedstjekke deres udstyr. Dagen afsluttes med fælles træning, tidspunkt meldes ud senere.
Der blev stillet spm ved hvorfor at Harald Lunds Miniløb, blev kørt som noget af det sidste på den
store dag, i stedet for tidligere på dagen. Svaret var at der desværre har været et uheld på fyn, der
medfører at man rent sikkerhedsmæssigt ikke ønsker ponyløb før hovedparten af travløbende er
afviklet.
Der blev fremsagt en undring over hvorfor der ikke var madpakker til ponykuskene i forbindelse
med Harald Lunds mindeløbsdag, når det var annonceret der var til alle. Dette blev taget til
efterretning og det undersøges hvilke muligheder der er næste år.
Der blev spurgt ind til de nye regler, angående blandings ponyer. Bestyrelsen fremlagde at ponyer
uden kendt stamtavle i tre led kan disse ponyer ikke deltage i autostartløb.
Bestyrelsen nævnte i denne forbindelse at de anser de nye tvangs- og godkendelsestider, som den
største udfordring for de nye ponyer som ønsker at komme ind i sporten.
Her henvises de nye der kan blive omfattet af dette nye krav om minimums godkendelsestider til
uddannelsesløb, hvor der vil blive kørt om samme præmier som ved øvrige løb i klubben.
Udfordringen her at kusken ikke behøver at erhverve sig licens, for at køre med i uddannelsesløb.
Det blev foreslået at kuskene som udgangspunkt opfordres til at erhverve sig licens før de deltager i
uddannelsesløb eller at det kræves at en ny kusk, der ikke har licens minimum første gang kører
sammen med en kyndig kusk for at øge sikkerheden.
Bestyrelsen arbejder på, med tilladelse fra DH Ungdom, at afholde et dommerkursus med en DTC
dommer. Bestyrelsen opfordrede interesserede i at deltage i dette kursus, her meldte Michael, Mette
L og Nadja sig, flere er velkommende. Dette skal sikre en ens tilgang, samt at der er flere personer
der kan varetage denne funktion ved behov. Indtil videre har SPT og DPV vist interesse for at
deltage i dommerkurset.
Tillige arbejdes på et oplæg til klubbens medlemmer fra en DTC dommer om hvad de har fokus på
når de dømmer travløb.
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Forældre og kuske opfordres til at komme op i tårnet og overvære et løb, for at give indsigt i hvad
dommere holder øje med og de udfordringer der kan være forbundet med at vurdere om ponyer
traver eller ej.
Jesper takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede kl. 16.20

