PHCDK ekstra ordinær generalforsamling d. 24. januar 2021
Sted: Online Zoom møde.
Deltagere: 22 deltagere. 21 der har stemmeret.

1) Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Carina
Referent: Kirstine
Dora fortæller lidt om det tekniske vedr. onlinemødet. At man skal ind i sin mail for at stemme anonymt.
Og alle skal endelig sige til, hvis de har nogle problemer med det tekniske.
Carina tjekker at indkaldelse er foregået korrekt. Alle siger ok.

2) Aflæggelse af beretning.
Formands Beretning, ekstraordinær Generalforsamling d.24/1/2021
Hej alle
Det er SÅ dejligt at se så mange af jer! Vi kan desværre ikke være sammen fysisk, men heldigvis har vi
muligheder online. Det er ikke det samme, men jeg håber at alle vil føle sig godt tilpas med vores setup. I
kan altid rykke en hånd op eller skriv en kommentar i Chat-feltet hvis i vil sige noget, lad os have en god
diskussion!
Der sket meget siden vores ordinære GF i november og jeg er rigtig glad og tilfreds med alt hvad vi kunne
nå i den kort tid. Vi er meget udfordret med Covid-19 situationen og vi måtte lave planerne om mange
gange. Jeg vil prøve og opsummere hvad bestyrelsen arbejdede på i de sidste par måneder:
-Morten er blevet vores DM-ansvarlig og han er allerede nu klar med planerne for DM 21. Han har gjort et
kæmpe stykke arbejde med at få styr på stedet, datoen, dommere og alt de praktiske der følger med. Jeg vil
lade ham presentære hans planer men lad mig sige en ting: det bliver et gennemtænkt, professionel og
hyggeligt stævne hvor der er plads til ALLE (og det mener vi!). Jeg håber at i støtte op omkring det og DM
kan blive højpunktet i 2021.
-Kirstine havde travlt med at skrive referater, nyhedsbrev, lave og sende medlemskort ud, hun passer
kasserer opgaver og hun kunne også nå at få styr på en løse end med high point certifikater fra 2019.
Kirstine er en kæmpe hjælp, lige meget hvad opgave vi står med, og jeg kunne have ikke klaret de
pludselige formands-opgaver jeg har fået, uden hendes rådgivning og hjælp.
-Min opgaver var bl.a. at få styr på generalforsamlingen (alt det praktiske detlajer, følge udviklingen af
Covid-19 situationen, snak med Corona hotline etc) Jeg stå for vores sociale medier, billede konkurrencer,
Facebook grupper. Min vigtigste opgave var at arbejde med en opstillings komité og finde nye
bestyrelsesmedlemmer der kan blive fremtiden af vores klub. Jeg har lært rigtig meget fra de mange opkald
og samtaler, og jeg vil sige tusinde tak for alle der gad bruge tid på at fortælle mig hvad de synes er galt,
dem der kom med konstruktiv kritik og specielt dem der valgt at hjælpe klubben med at stille op til en

bestyrelses post. Jeg hat stor respekt for jer der vælger at bruge jeres fritid på at hjælpe denne lille klub
med at udvikle sig! Mit mål er, at i november kan jeg stå foran jer og fortælle at vi har fået mindst 20 nye
medlemmer (som har aldrig været medlem af PHCDK før) og at vi endelig har en klub der ikke kun handler
om stævne ryttere og mere konkret: equitation ryttere. Denne klub skal handle om alle der har interesse
for Paint heste, vi skal have medlemmer fra alle landsdele og medlemmer med mange forskellige
interesse. Jeg bruger meget tid på at læse vores vedtægter igennem og det står klar og tydeligt hvad
klubbens formål er:
A. At udbrede kendskabet til og stimulere interessen for Paint Horses ved at fremme avlen
såvel hvad angår racens bygning samt dens brugsegenskaber.
B. At udbrede kendskabet til Paint Horses som race.
C. At udbrede kendskabet til Paint Horses gennem heste shows, fornøjelses-, og
turridning, væddeløb, og lignende aktiviteter af samme type.
D. At udvise godt horsemanship samt god sportsånd.
E. At udbrede kendskabet til alle kvaliteter hos Paint Horses samt the American Paint
Horse Association, samt
F. At fremme medlemskab på både dansk og internationalt plan.
Jeg vil forholde mig til det og jeg håber at I vil hjælpe med at skabe en velfungerende klub hvor der er plads
til alle- også dem der er nogle gange uenige med os! Vi kan ikke gøre det uden jer, medlemmer. I er altid
velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål og idéer, jeg håber på mange gode samtaler i
fremtiden!

3) Fremlæggelse og godkendelse af budget.
Kirstine fortæller hvordan tallene ser ud med det vi har på kontoen. Vi har lige nu 28 medlemmer.
Morten har et forslag til at sætte nogle penge af til DM. 3000,- til cup klasser. Pengene vil nok blive fordelt
til 1+2+3 placeret. Så alle start penge + 1000 fra klubben. Mange gode forslag til hvordan det kan foregå,
bla. at lave en allround vinder.
Dora foreslår 3000 og så en sponsor til 1000 til allround.
Kirstine foreslår, at vi sætter 3000 af til pr materiale.
Dora: Vil gerne lave en velkomst pakke til nye medlemmer. Vores medlemmer i år betaler 100, hvor vi
havde foreslået at det skulle være gratis. Vi kan kontakte sponsorer, om de kan sende noget ud sammen
med pakken, så det kan blive gratis at sende. Det kan evt. være krus, eller kasket eller kuglepen.
Flere synes at det er en god ide med et krus. Gerne med årstal. Det gør det dog dyrere med årstal.
Bestyrelsen arbejder videre med forslagene. Der afsættes 100,- pr medlem. Labels til bilen var også et
forslag.
Kirstine opdaterer budgettet og lægger det på hjemmesiden.

4) Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Hvordan får vi flere medlemmer og fastholder dem vi har:
Vi snakker om, hvordan vi kan fastholde medlemmer. Hvordan kan vi gøre mere opmærksomhed på, at vi
er der for at hjælpe.
Kan vi lave årskrus, så man kan se, hvis man har været medlem i så og så mange år.
Der bliver spurgt til om det er en ide med en mentor ordning, som mange andre foreninger også benytter
sig af. Evt. via vores lokale grupper. Det vil vi arbejde videre på og så skal der mere info på hjemmesiden.
Seges:
Carina har taget kontakt til Seges og vi prøver at få noget vejledning fra dem om hvordan vi kommer videre.
Der bliver lavet et Seges udvalg.
DM: Morten er ansvarlig og han fortæller, at Billund Rideklub er booket og han er i gang med at finde
dommere og hjælpere. Vi skal i gang med at få støbt kugler og der vil komme mere opdatering hen af vejen.
Bettina spørger om vi kan trække flere stockhorses til.
Marie spørger til tidspunktet. Der bliver fortalt om overvejelser omkring, hvorfor det er valgt denne
weekend. Både i forhold til stævne ryttere der tager til udlandet og dem der ikke gør.
Vi vil gerne arbejde på, at det skal ligge en fast weekend.
Dora fortæller om klub tøj. Vi har jakker og vil gerne lave t-shirts så vi kan lave noget tøj der er billigere.
Giver det mening at kunne sælge andre ting også?
Anne foreslår flis trøjer, som er billigere end jakkerne.
Hvad skal prisen være på en t-shirt. Fyns westernklub synes mas 150,- Kan det være trænings tshits? God
ide at kunne vælge mellem flere forskellige. Flertal for at en t-shirt må koste 200,Kristine Frey vil gerne lave en ridelejr for børn, så der er flere der kan få øjnene op for western ridning. Og
evt. lave en lejr for både børn og voksne. Hun vil prøve at starte noget op. Det kan være svært at ramme et
arrangement som kan ramme alle målgrupper.
Morten var med til at starte youth camps op for nogle år siden. Q klubben kører det stadig, kan vi lave et
samarbejde med dem? Så kan de finde et netværk, som de kan bruge senere. I dag bruger børn og unge
også meget mere online medier.
Cath har snakket med Dora om, hvad vi kan gøre med reining. Det er ikke meget at starte for en paint
reiner. vi snakker om at reining klasserne kan ligge sammen med et reining show på Sjælland og andre
reinere er også interesserede i det. Da vores DM normalt ligge på et sted hvor bunden ikke er så god til
reining. Det er der flertal for.
Cath vil gerne arbejde med at udbrede reiningen.

5) Valg af officerer og bestyrelses medlemmer.
Formand: Dora Gocze fortsætter som formand indtil næste ordinære generalforsamling, da der ikke har
været interesse fra andre, til at stille op til denne post. Dora er glad for at sidde på denne post indtil næste
valg.

Sekretær: Bestyrelsen foreslår Jeanne og der er er ingen modkandidater. Jeanne vælges for 2 år
Kasserer: Kirstine fortsætter som kasserer, der har ikke været andre, der har været interesseret i denne
post. På valg igen i 2022.
1 direktor: Bestyrelsen foreslår Kristine Frey. Ingen modkandidater. Kristine vælges for 2 år.
2 direktor: Bestyrelsen foreslår Morten. Ingen modkandidater. Morten vælges indtil næste
generalforsamling.
Suppl: Cath Wurtz og Kirsten Callesen vil gerne være suppleanter og vælges indtil næste generalforsamling.

6) Nedsættelse af evt. udvalg.
Pr udvalg: Dora, Kirstine, Jeanne, Freja C og Laura S. vil gerne være med.
Bettina vil gerne lave noget med farve genetik. Men vil ikke være i et udvalg.
Seges udvalg: Carina sidder i det nu, Jørgen og Kirstine vil også gerne hjælpe.
DM udvalg: Morten og Poul
Carina som er jurist, vil gerne opdatere vores vedtægter.

7) Evt.
DM:
Carina har en del sponsorgaver fra sidste år og info materiale. Det sender hun til Morten.
Henning vil gerne hjælpe med det praktiske, bane osv.
Kan vi finde nogen der kan være sponsor ansvarlig.
Cafeteria.
Fie vil gerne hjælpe med noget praktisk arbejde på selve stævnet, men ikke op til stævnet.
Carina vil gerne hjælpe med at udfylde formularer osv. på faste tidspunkter.
Cath vil gerne sponsorere 2 poloer til DM i Reining.
Tak for denne gang. Nu er den nye bestyrelse i gang og det blev gjort i god ro og orden.

