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Mødet blev erklæret lovligt indvarslet.
Med 16 fremmødte medlemmer, var generalforsamlingen lovlig.
Som dirigent blev valgt Jørgen Sandholm.
Som referent blev valgt Birgitte Elmkvist Andersen.
Præsidentens beretning:
Ved sidste års generalforsamling redegjorde bestyrelsen for 3 vigtige arbejdsopgaver, som
var ønskelige at gennemføre i den kommende sæson:
1. En sponsor repræsentant, for at skaffe midler til at gennemføre det kommende års
shows.
2. En showkomité som gennemfører uddannelse af nye showsekretærer.
3. Efterlyste noget brugt IT grej, til brug ved shows.
På opgave 1 blev Flemming Jørgensen udpeget som primus motor (evt. med bistand fra Jørgen
Sandholm), og det aftales at han vil prøve at løse opgaven i samarbejde med DKQHA.
I første omgang måtte vi vente på at DKQHA først skulle have afholdt deres generalforsamling i
januar.
Herefter blev det afslået at dette kunne løses i fællesskab, og derefter løb opgaven ud i sandet.
Opgave 2 blev senere lagt på Viggos skuldre, og der blev i løbet af vinteren og foråret forsøgt
forskellige modeller gennemført, dog uden held.
Først i løbet af maj måned lykkedes det at finde en enkelt interesseret til opgaven, og det blev Heidi
Nørbæk. Det blev dermed Heidi som endte med at køre det eneste show som klubben selv kørte i
2002, nemlig DM i Ikast, som i øvrigt blev afviklet i samarbejde med DKQHA.

Opgave 3 gav intet resultat, så klubben står fortsat uden IT grej, og evt. kommende showsekretærer
er altså henvist til at bruge sit private udstyr, til afvikling af shows.
Året igennem:
-------------Der blev tidligt i foråret, sammen med DKQHA, også forsøgt at planlægge et tilsvarende
showprogram som i 2001, men DKQHA ønskede i år at flytte Billund showet til sjælland. Og med
hensyn til vores fælles DM i Ikast, ville QH klasserne beslaglægge hele lørdag og søndag, så her så
dette års samarbejde altså ud til at blive temmelig besværligt. Så vi begyndte at arbejde med et
budget hvor vi selv kunne blive i stand til at gennemføre både et sommerferie show, og et DM i
efteråret, begge dele i Ikast.
-------------JMC udbød i år atter APHA klasser ved deres show.
Dette var altså årets første show, som vi ikke havde meget arbejde ud af. PHCDK var dog officielt
sponsor af showet, således at det kunne gennemføres som dobbelt dommers show.
-------------Det planlagte sommerferie show i juli var lagt fuldstændigt på skinner og alt var arrangeret og klart
til afvikling i Ikast, d. 6-7 juli, da vi fra APHA fik at vide, at der denne weekend var søgt og
godkendt et Paint show på Boller rideklub. Det planlagte show blev derfor aflyst, og vores
medlemmer fik så mulighed for at deltage i Boller i stedet for.
-------------Pludselig i juni måned blev vi så kontaktet af DKQHA som ønskede at gennemføre et fælles show
på barthahus på Sjælland med en meget kort planlægningstid. Vi kunne imidlertid ikke finde nogle
kræfter blandt PHCDKs medlemmer på sjælland, så vi aftalte derfor, at hele showet blev
gennemført af DKQHA, som deres arrangement. Conny Nielsen varetog APHAs interesser ved
dette show.
--------------Belært af situationen omkring sommerferie showet, planlagde vi så et kommende DM i Ikast,
sammen med DWF og Appaloosaerne, da DKQHA jo ikke kunne finde plads til hverken os eller
DWF i et samarbejde i år.
Dette show var planlagt og godkendt til oktober. Men i begyndelsen af august fik vi pludselig en
henvendelse fra Conny Nielsen fra DWF, om at forsøge en sidste gang at gennemføre hele
arrangementet sammen med DKQHA alligevel, da DWF nu havde fået tilbud om at være med.
Vi lavede derfor et hurtigt møde for at se om vi kunne finde fælles fodslag, og dette lykkedes.
Planen blev at DKQHA, PHCDK, DWF, DRHA og Appaloosaerne skulle gennemføre et fælles DM
i Ikast, i september.
Appaloosaerne sprang igen fra undervejs.
Dette fælles DM blev igen i år en succes, hvis man betragter showet som tilskuer.
Men for PHCDKs økonomi, og ikke mindst af hensyn til klubbens medlemmer, havde det været
langt bedre at gennemføre showet som først planlagt, - alene.
Dette ses klart af den opgørelse som vi efterfølgende har modtaget fra DKQHAs kasserer Henning
Christensen. En sag som vi stadig ikke har endeligt afsluttet.
Hvis de økonomiske vilkår for et samarbejde med den nuværende kontakt til DKQHA er den
samme i fremtiden, vil min anbefaling derfor være at vi i fremtiden afholder shows alene, evt.
kombineret med DWF eller WRS klasser.
---------------------Ved Americana i Tyskland var Viggo Mortensen og de andre europæiske paint horse clubber
inviteret til møde med toppen af APHA

Europæerne fik mulighed for at forklare, at de forhold de har at arbejde under ligger langt fra de
amerikanske. Mulig økonomisk støtte fra APHA blev drøftet.
Det blev her også meddelt at APHA’s service på internettet vil blive udvidet, så det inden længe vil
være muligt at foretage Registrering online, og der vil blive startet en ny Europæisk webside.
Allerede nu er Showresultaterne online, inc. De foregående års resultater.
Som noget nyt, vil European Champion titlen blive godkendt, som World Champion titlen bliver
det nu.

Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Afregning for showet i Ikast er ikke afsluttet, pga. uenighed om fordeling af indtægter mellem
PHCDK og DQHA. Denne slutafregning vil figurere på næste års regnskab.
Budgettet blev fremlagt og godkendt.
Medlemsgebyret forbliver uændret kr. 200Kr. årligt.
Valg af bestyrelse :
Viggo Mortensen og Dorte Christensen ønskede at stoppe i bestyrelsen som hhv. præsident og
sekretær.
Jørgen Skjødt overtog posten som sekretær, Heidi Magnusson blev valgt som præsident og Tina
Andersen som bestyrelsesmedlem.
Eventuelt:
Kresten Vestergaard undersøger mulighederne for at etablere et Futurity udvalg.
Der var forslag om, at man kunne have en official på opvarmnings banen ved shows.
Vedkommende skulle gribe ind overfor heste mishandling af forskellig art. Da reglerne for opførsel
ved shows allerede eksisterer, mundede diskussionen ud i en enighed om, at det må være
stævnearrangøren, der afgør hvordan reglerne håndhæves.
Breedingstock: Der er fra forskellig side ytret ønske om at promovere Breedingstock.
Der udskrives Breedingstock klasser ved alle PHCDK shows. Lydia Ekstrand forsøger at etablere et
udvalg og arbejde videre med Breedingstock interesser.
Show-datoerne skal meget snart fastlægges. Der var forslag om at dagene kunne ligge fast år efter
år. En koordinering mellem PHCDK, DQHA, DWF samt større shows i Sverige og Tyskland ville
være en hjælp for alle deltagere.
Web-master Lilian vil gerne fortsætte, det er vi glade for. Vores Web-hotel er rimeligt dyrt, så
Lilian vil forsøge at finde et billigere alternativ.

Birgitte Elmkvist Andersen.

