Generalforsamling søndag d. 10.11.2020
Fremmødt: 47 Stemmeberettigede medlemmer.

1 Valg af dirigent og referent
Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Ole Johansen – ingen andre forslag modtaget – Ole Johansen blev valgt
som dirigent.
Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Berit Rasmussen – ingen andre forslag modtaget – Berit Rasmussen
blev valgt som referent.
Ole opsummerede om indkaldelsen til generalforsamlingen var forløbet ifølge vedtægterne. Der var ingen
indvendinger.

2 Aflæggelse af beretning
Kirstine Jensen bød velkommen. Det var dejligt at se så mange fremmødte paintinteresserede.
Den sidste tid inden generalforsamlingen har været ikke sjov. Forud for generalforsamlingen modtog Dora
og Kirstine en opringning, der opfordrede dem til at trække sig, ellers vil det blive ubehageligt. Det hænger
ikke sammen med at vi skal holde sammen. Det ER vigtigt at vi står sammen.
DM-planlægningen var allerede i fuld gang inden den nye bestyrelse sidste år trådte til, grundet
fremrykning af DM 2020 til juli måned. Der opstod uoverensstemmelser i bestyrelsen over planlægningen,
Anette Nielsen og Vibeke Schou trådte ud af bestyrelsen.
Året har været et meget specielt år, grundet Covid19. Medlemstallet har været rekord lavt 14 medlemmer
indtil generalforsamlingen nærmede sig. Grundet det lave medlemstal og manglende ressourcer, havde
bestyrelsen talt om muligheden for ikke at stå for planlægningen af DM og i stedet koncentrere sig om
andre arrangementer. Der er taget kontakt til Kumlegården om et eventuelt samarbejde omkring show.
Intet er planlagt, der mange der kan byde ind og hjælpe med planlægningen.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt.

3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab2020
Der har været en større indtægt på kontingent end budgetteret med. Hovedparten af indmeldelserne kom
dog først kort før generalforsamlingen. Der er ikke brugt nogen af de budgetterede midler afsat til kørsel,
resultatet lander derfor over det budgetterede beløb.
For PR og sponsor delen er der i forhold til det budgetterede ikke benyttet de afsatte midler. Der har ikke
været clinics eller Nations Cup. Kun hjemmeside og hosting er trukket herfra.
Der har ikke været afholdt shows eller aktiviteter og hermed ingen udgifter. Forsikring og bankgebyrer er
som budgetteret.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

4 Fremlæggelse og fodkendelse af budgettet

Budgettet bliver uforandret til 2021. Der forventes ingen store forandringer. Budgettet blev godkendt uden
anmærkninger.

5 Godkendelse af næste års medlemskontingent
Bestyrelsen foreslår uændrede satser. Et forslag om at ændre støttemedlemskab til 100 kr. i stedet for de
indtil nu 200 kr. blev ved håndsoprækning vedtaget. Kontingenterne for 2021 bliver følgende vedtaget ved
håndsoprækning:
•

350 kr. for seniormedlemmer

•

150 kr. for youthmedlemmer

•

100 kr. for støttemedlemmer

Grundet Covid19 er der stillet forslag fra bestyrelsen om en nedsættelse af næste års medlemskontingent
for medlemmer i 2020. Tre forslag blev stillet:
•

Gratis medlemskab 2021

•

Medlemskab 2021 for 100 kr.

•

Uændrede Satser

Ved håndsoprækning blev generhvervelse af medlemskab til 100 kr. vedtaget - 23 stemmer for 100 kr. og
12 for uændrede satser.

6 Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der er ikke modtaget nogen forslag

National director beretning
Dora blev i 2019 valgt som national director for en 3 års periode. En National director repræsenterer alle
paintejere og fungerer som talerør til APHA.
Som National director har man mulighed for uddannelse gennem APHA, man har stemmeret ved
convention, og forpligter sig til at videreformidle forslag fra danske paintejere til APHA. Indkommende
forslag skal være hos din national director inden 1. oktober, for at blive taget op ved convention i februar.
En national director har indflydelse på mange forskellige APHA-anliggender. Et emne der for nyligt er taget
op, er muligheden for at registrere de heste, der genetisk er broget, men ikke har tilstrækkelige brogede
karakteristika. Heste med to paint horse forældre, samt broget genetisk anlæg, kan nu registreres som
regular. Det har senest været diskuteret, om det samme skulle gælde heste med en paint horse forældre.
Forslaget blev nedstemt. Et andet forslag blev taget op, oprette et restricted registry for de ensfarvede
heste på basis af stamtavle og et farvegen. En nedsat komite afgjorde imidlertid at det ville blive for dyrt.
Alternativt arbejdes der på et forslag om en ansøgning af competition licens, hvorved solid og regular heste
kan konkurrere på lige fod i de samme klasser.
Dora vil bestræbe sig på fremadrettet månedligt, at skrive hvad der arbejdes på.

7 Valg af officerer og bestyrelsesmedlemmer
Præsident: Kirstine Jensen er på valg – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Rikke Nørgaard. Andre
opstillede: Vibeke Schou. Der blev lavet en kort præsentation af de opstillede.
•

Rikke Nørgaard (ikke tilstede): Har i mange år avlet fjordheste. Rikke er grøn i paint horse verdenen,
men har købt en paint til blandt andet ridning. Der skal sættes fokus på promovering, konkurrencer
og den brede opbakning. Der skal sættes fokus på sammenhold.

•

Vibeke Schou: Har i mange år aktivt deltaget i dyrskuer på Fyn. Det har været en enorm succes,
med blandt andet egen showring. Vibeke har også deltaget i shows mm. Der skal mere gang i
shows, avl, dyrskuer og andre aktiviteter for alle.

Optæller: Helle Fogel, Carina Madsen og Ulla Hedegaard:
•

Rikke Nørgaard – 22 stemmer

•

Vibeke Schou – 24 stemmer

Vibeke blev valgt som præsident.
Sekretær: Dora Göcze er ikke på valg
Kasser: Susanne Mortensen – er på valg – ønskede ikke at genopstille, men efter genovervejelse stillede
hun op igen. Bestyrelsen foreslår Kirstine Jensen.
•

Susanne Mortensen – 25 stemmer

•

Kirstine Jensen – 21 stemmer

Susanne Mortensen blev valgt.
Grundet det store antal officerer på valg, blev det foreslået at den ene directror skulle sidde i en et års
periode. Efter nogen snak, frem og tilbage, blev det besluttet at 1. director var for en 2 års periode, 2.
director var for en 1 års periode.
1. director: bestyrelsen foreslår Joan Fahl. Andre opstillede: Kirstine Frey, Anette Nielsen og Kirstine Jensen.
Kort præsentation:
•

Joan Fahl: Racen skal udbreddes til mange flere mennesker. Der skal være mange flere aktiviteter
for alle og vi skal stå sammen.

•

Kirstine Frey: Kender ingen og har derfor ingen kontroverser med nogen, kan derfor træde ind
uden nogen forud indtagelser. Western disciplinerne må kunne tiltrække mange flere drenge. Der
bør satses på at få flere interesserede.

•

Kirstine Jensen: Ønsker ikke at være præsident, men brænder stadig for racen, og ønsker at bruge
sine kræfter på andre opgaver.

•

Anette Nielsen: Der er brug for at mange flere tager ejerskab for klubben. Det skal være billigere så
alle kan være med. Det er vigtigt at stå sammen.

1. director:

•

Joan Fahl – 4 stemmer

•

Kirstine Frey – 1 stemme

•

Kirstine Jensen – 22 stemmer

•

Anette Nielsen – 19 stemmer

Kirstine Jensen blev valgt.
2. director: Opstillede er Morten Søby og Joan Fahl
Kort præsentation af Morten: mere end 20 års erfaring med forskellige heste. Har været med til at
arrangere ungdoms arrangementer. Sidder som formand for Join Up Western Riders.
2. director:
•

Morten Søby – 32 stemmer

•

Joan Fahl – 6 stemmer

Morten Søby blev valgt.
Suppleanter: Opstillede Tina Andersen og Susanne Vestergaard. De blev begge valgt som supleanter.

8 Nedsættelse af evt. udvalg:
DM-udvalg: ingen opstillede
SEGES: Carina Madsen og Berit Rasmussen

9 Eventuelt:
Uddeling af highpoint: udsættes
Uddeling af gaver til bestyrelse: Fie uddelte en lille ting til de afgående bestyrelsesmedlemmer, som tak for
den tid, der er brugt på frivilligt arbejde. Man skal huske det er folk der bruger deres fritid på ulønnet
arbejde for andre.
Tak til Kirstine for 6 år som formand, det er ikke altid en taknemmelig post at besidde. Der er lavet mange
tiltag i perioden - tak. Tak til Berit for at sidde et ekstra år, da der ikke var andre der ønskede at træde ind i
bestyrelsen. Tak til Susanne for din tid som sekretær.
Forslag til den nye bestyrelse: Jørgen foreslår at der næste år, i forbindelse med 25-års jubilæum, laves et
nyt fænomen - æresmedlemskab. Det kunne eventuelt være de folk der har været med til at danne klubben
eller ydet en ekstraordinær indsats. Det må være en opgave for bestyrelsen.
Opdatering omkring SEGES: Sofie Lindholm spurgte om en opdatering omkring ansøgningen hos
fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen har en liste over hesteracer der er godkendt i EU. Berit Rasmussen
responderede, der arbejdes på sagen. Det er en enormt tidskrævende proces. Der er meget der skal laves,
så som opdateringer af vedtægterne, disse skal herefter vedtages på en generalforsamling, og herefter skal
det godkendes hos fødevarestyrelsen.

Afslutning:
Ole Johansen: Tak for god ro og orden
Kirstine: Tak til alle for et godt fremmøde, Tak til Jørgen Sandholm for lån af stedet og tak til Anette Nielsen
og Kirsten Callesen for god kage.

