Generalforsamling d. 30.10.2021
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jørgen Sandholm
Referant: Jeanne Olsen
Tilstede er: Kirstine & Niels Jensen, Dora Gocze & Bryan Gillenwater, Kirsten Callesen, Jeanne
Olsen, Jørgen Sandholm, Amalie Johansen, Ida Rasmussen og Diddi Maja Thiemann.

2. Aflæggelse af beretning
Dora byder velkommen:
Beretning: Vi har haft et fantastisk år, hvor målet blandt andet var at få samme antal medlemmer
som foregåenden år samt et ønske om et aktivt medlemskab.
Vi er d.d. 73 medlemmer, hvor halvdelen er nye medlemmer, samt 7 youth ryttere hvoraf kun en
har været medlem tidligere. Vi har 1 støttemedlem og over 60 senior medlemmer.
Maj:

Her afholdte klubben et webinar, som var hostet af APHA, omkring ungheste
og unghesteklasserne til shows. Her deltog over 50 fra hele EU og folk var
utrolig glade.

Juni:

Reining DM blev afholdt til Ride In på Tuse Creek Ranch, og vi håber på at
kunne fortsætte med at afholde Reining DM med optimale forhold for
reiningryttere.

August:

DM i Billund, som var en stor succes, og gav klubben et lille overskud.

Oktober:

Frivillig Camp blev afholdt i Billund og var en stor succes med i alt 25 personer,
hvoraf der var 9 som fik undervisning og 6 tilbød hjælp/undervisning. Målet
var at få fat nye mennesker og hjælpe dem med westernridning.

November:

Aktivitetsdag i Sjællands Horsepark.
Vi arbejder også at få gang i Mountain Trail i Jylland, hvor Marie Juncher
hjælper.

Velkomstmappen var en stor succes, som folk var utrolig glade for. Den indeholdte forskellige rabat
kuponer, godt indhold af høj kvalitet, kop og lækker foder spand.
Vi ønsker en medlemsdrevet forening, hvor vi lytte og støtter medlemmernes ideer, og vi ønsker at være
samlingsstedet.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021

Kassere, Kirstine Jensen, gennemgår dette:
Regnskab for DM gennemgås, og det ligger også tilgængeligt på hjemmesiden.
Regnskab for klubben: Er ikke ligeså høj i år på baggrund af den aftale fra GF i 2020, grundet at alle
senior medlemmer i 2021 kunne være medlem for kun 100 kr.
Nye filer med vores logo i en højere opløsning.
PHCDK for i pr sponsorerer 3500 kr.
Overskud: 3343 kr. i 2021
Godkendt
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022
Velkomstmappe
DM sponsorat
Andre aktiviteter
Canvas (design,logo,PR)
T-shirt konkurrence

5000 kr.
3000 kr.
5000 kr.
800 kr.
400 kr.

Godkendt
5. Godkendelse af næste års kontingent
Fortsætter med sammen satser.
Godkendt

6. Evt forslag fra bestyrelsen og medlemmer
A. Bestyrelsen foreslår flg. Vedtægtsændringer:
1. Paragraf II: Medlemmer, Stykke 6 Beslutningsdygtigt antal Tilføjelse: ”De fremmødte stemmeberettigede
medlemmer udgør et beslutningsdygtigt antal ved et online eller fysisk medlemsmøde.”
Begrundelse: For at afklare, at et møde kan både foregå fysisk og online.
2. Paragraf V: Valg af officerer og bestyrelse, Stykke 2 Valg Tilføjelse: ”D. Formand og 1. Director er på valg I
lige år og Sekretær, Kasserer og 2. Director er på valg I ulige år. Suppleanter er på valg hvert år.
Begrundelse: Der er uklarhed om valgperioden hvis der er nogen der stopper og en suppleant træder ind I
posten.

3. Paragraf V: Valg af officerer og bestyrelse, Stykke 1 Opstilling Ændring: Bestyrelsen skal stille forslag til de
bestyrelsesposter, der er på valg på den officielle indkaldelse. Yderligere kandidater kan stilles under den
årlige generalforsamling.
Begrundelse: Bestyrelsen føler at det er hele bestyrelses ansvar at være med til at finde nye bestyrelses
medlemmer og at det giver mening at offentliggøre kandidaternes navne på indkaldelsen.
4. Paragraf VI: Ændring af vedtægter, Stykke 1 Ændring: Disse vedtægter for PAINT HORSE CLUB DENMARK
kan ændres eller revideres, hvis 2/3 stemmer for under en Generalforsamling.
B. Futurity
Er dyrt at få op at køre, tager lang tid og koster mange penge.
Quarter futurity = Fokus på racen og Dansk avl, og derved skal føllet være født i Danmark.
NRHA futurity = Fokus på sporten, og derved kan alle heste fra ind- og udland være med.
Stemning for futurity udvalg: Fortsætter i punkt 8.
C. DM 2022
Hvor skal reining afholdes? Bestyrelsen tager den endelige beslutning, men vi snakker om flere
aspekter.
Det bliver nævnt, at flere reiningryttere prioterer Ride In over Spring Celebration, dels på baggrund
af at der er et andet reining stævne i Sverige tæt på Spring Celebration. Reining rytterne vil
sandsynligvis ikke starte andre klasser alligevel, hvis det blev afholdt i forbindelse med et APHA
show?
D. Arrangementer 2022
Vi ønsker at afholde flere Frivillige Camps, både på Sjælland og i Jylland.
Vi har modtaget positiv feedback og fået nye youth ryttere til. Vi ønsker fx at lave flere små kurser
omkring at lave showtøj, hvor man kan hjælpe hinanden.
Mountain Trail, hvor medlemmerne ønsker direkte at hjælpe.
Give aways.
DM 2022 bliver årets højdepunkt
E. SEGES.
Der ligger en indkaldelse til SEGES møde d. 29. November, og Jørgen tilbyder at fortsætte som
repræsentant. Vi vil forsøge en dialog med SEGES, omkring hvad de kan tilbyde os som medlem af
SEGES. Formålet med at melde PHCDK ind i SEGES var for at få de røde pas, men kan vi få dem?
Bestyrelsen skal udarbejde et brev til SEGES, omkring hvad de kan tilbyde PHCDK.

7. Valg af officerer og bestyrelsesmedlemmer
Formand:
1. Director:

Dora er valgt
Amalie er valgt

1. Suppleant: Birgitte er valgt
2. Suppleant: Ingen valgt

8. Nedsættelse af evt. udvalg
DM
SEGES: Jørgen vælges som repræsentant
PR
Youth
Futurity
Bestyrelsen arbejder videre med disse udvalg efterfølgende.
9. Evt.
Støtte medlem
Vi snakker om nedskrive i vedtægterne, at hvis man er støttemedlem, så er det for at støtte
klubben økonomisk og man er derved ikke et aktivt medlem. Bestyrelsen skal efterfølgende
nedskrive en definition af støttemedlem og hvad dette indebære.

