Referat af PHCDK´s ordinære generalforsamling d. 30/11-2003.
Heidi bød velkommen til de 18 fremmødte (+ 1 junior)
1. Valg af dirigent og referent
Viggo Mortensen blev valgt som dirigent.
Rune Andersen blev valgt som referent.
2. Aflægning af beretning.
Der har i det forgangne år været afholdt 5 Paint-shows med i alt 10 dommere, alle med flot
deltagelse.
PHCDK har hjulpet en del hesteejere, der har haft vanskeligheder med at få deres heste
registreret.
Det vil fremover være muligt at fremvise Paint-, Quarter- samt appaloosa-heste på Roskilde
Dyrskue.
APHA vil for fremtiden godtaget en oversættelse foretaget af, eller godkendt af PHCDK i
forbindelse med Amateur Licens ansøgning, hvor heste er ejet i fællesskab i uregistreret
partnerskab, samt af andre officielle dokumenter.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Jørgen Skjødt fremlagde regnskabet, i Kirsten Callesens fravær. Der blev gjort opmærksom på
at en udgift på 5000,- ved Ikast-show, er et udlæg, som vil blive tilbageført i næste års
regnskab. Regnskabet for Ikast-Show foreligger endnu ikke fra DKQHA, men vil vise et
overskud. Regnskabet blev i øvrigt godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års buget.
Budgettet for 2004 blev godkendt.
5. Godkendelse af næste års medlemsgebyr.
Gebyret blev godkendt som uændret.
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Alle ændrings forslag til vedtægterne blev godkendt. Næste ordinære generalforsamling vil
derfor blive afholdt februar 2005.
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

7. Valg af officerer og bestyrelsesmedlemmer.
Ifølge indkaldelsen var Sekretær posten på valg, og Jørgen Skjødt ønskede ikke at genopstille.
Heidi Magnusson havde ikke fundet en kandidat til posten forud for indkaldelsen, men
meddelte på mødet at Conny M. Nielsen gerne ville stille op til posten.
Conny var ikke til stede, men Heidi meddelte at Conny nu var blevet medlem af PHCDK.
Det blev fra en del fremmødte hævdet at Jørgen Skjødt ikke var på valg før næste år, på tros
af at det fremgik af indkaldelsen at han var på valg i år. Jørgen Skjødt har siddet i bestyrelsen
i 2 år, men kun holdt titlen som kasser i et år. Denne situation er der ikke taget højde for i
vedtægterne, og generalforsamlingen vedtog derfor sammen med den siddende bestyrelse, at
Jørgen Skjødt ikke var på valg. Jørgen accepterede derfor at blive tiden ud, og vil derfor være
på valg på næste ordinære generalforsamling.
Kirsten Callesens kassér post var derimod på valg, selv om det ikke fremgik af indkaldelsen.

Kirsten var villig til at modtage genvalg, men Heidi Nørbæk stillede også op og vandt posten
på stemmeflerhed. Tove Kjærgård blev genvalgt. Begge for 2 år.
8. Nedsættelse af eventuelle udvalg.

1. Heidi Nørbæk blev valgt til at indgå i Highpoint udvalget sammen med Jørgen Skjødt.
2. Der blev nedsat et sponsorudvalg, bestående af Tina Andersen og Birgitte Elmkvist
Andersen

3. .
9. Eventuelt.

1. Fortsat medlemskab af DWF.

Der blev diskuteret en del og en opinionsafstemning fandt sted, men i sidste ende er
det beslutning bestyrelsen må træffe.
2. Futurity.
Sidste år nedsatte man et futurity-udvalg. Heidi Magnusson meddelte at de netop har
afleveret et oplæg som skal diskuteres af bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen blev der talt om:

1. Der blev talt om at oprette en ”show-crew” DQHA/PHCDK med officielt regelsæt til at
afholde/ medvirke ved arrangementer.

2. Endvidere gik snakken løst og fast om DM i år og fremover i henhold til samarbejdet
med DQHA.

3. Jette opfordrede til at indsende stof til 'Hestebladet'.
Viggo takkede for god ro og orden.

