Generalforsamling d. 2019
Der blev budt velkommen af Kirstine.
Tilstede var 12 stemmeberettigede: Kirstine K Jensen, Dora Gocze, Susanne Skaarup Mortensen, Berit
Rasmussen, Jette dawson, Anette Nielsen, Jette Kruuse, Jørgen sandholm, Fie, Bettina Halskov, Kirsten
Callesen og mand, samt Vibeke Skov på skype.
1) Valg af dirigent og referent
a. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jørgen Sandholm, der var ingen indvendinger.
b. Valg af referent: Bestyrelsen foreslog Berit Rasmussen, der var ingen indvendinger.
2) Aflæggelse af beretning
a. Der blev i foråret afholdt IQ clinic. IQ er et koncept udarbejdet af APHA hvor der
sideløbende er introduktion til at være show sekretær, at dømme forskellige klasser som
dommer og at deltage i klasserne. Det var en stor ære for PHCDK at få lov at afholde dette
arrangement. Det var en stor succes, med udenlandsk deltagelse fra Sverige, Holland,
tyskland og Irland. Ud over nogle fantastisk lærerige dage gav arrangement anledning til
nye medlemskaber.
b. Årets DM blev igen afholdt i Vejle. Der var i år 10 heste mere end sidste år, og folk virkede
generelt glade og tilfredse. Der var ros for at tage hånd om nye deltagere ved showet. Der
er dog enkelt områder der kan forbedres, der kan eventuelt sættes ekstra personale på i
receptionen til at modtage deltagerne. Dette vil frigive Heidi til andre opgaver.
c. Der har i år været afstemning om posten som National Director. Ved offentlig afstemning
faldt valget på Dora. Doras mål er at skabe god kontakt mellem APHA og medlemmerne,
det vil sige holde folk informeret om hvad der rør sig.
d. PHCDK har et meget godt ry i USA. Det er ikke en stor klub, men den er velfungerende.
Klubben laver gode og varierede arrangementer. Kravet til klubben fra APHA er at PHCDK
skal afholde to godkendte arrangementer årligt. Ifølge klubbens egne vedtægter kan det
eventuelt være som minimum et to dommershow.
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019
a. Kontingentindtægterne var i 2019 lidt højere end budgetteret, det skyldes ikke mindst IQ
og lotteriet ved DM. Udgifterne til generalforsamlingen var mindre end det budgetterede
da Jørgen Sandholm lagde gratis lokaler til. Der har været en udgift til SEGES på 3500.
Beløbet er fastsat af et grundbeløb + antallet af føl født. Der var i budgettet afsat 1500 til
kørsel mm. Disse midler er ikke brugt, da der overvejende er afholdt online møder i årets
løb. Midlerne afsat til clinic blev i 2019 ikke brugt, men vil også i 2020 være på budgetteret.
b. I showregnskabet blev især posten Dommere diskuteret. Det er en stor post, hvor der var
ønsker til at få den specificeret mere ud og gøre det gennemskuelig hvad der er
rejseudgifter og hvor meget de får i dommerfee. Der er ikke længere tilskud, fra APHA, til
dommere. Der er heller ikke længere tilbud om gratis clinic i forbindelse med showet. Show
sekretærposten blev også diskuteret. Heidi er dygtig, men omkostnings tung og kan måske

for nye virke lidt afskrækkende. Der er ikke rigtigt noget alternativ, da det er et kæmpe
arbejde og kræver god indsigt i reglerne. Der bliver også brugt penge på speaker, hvor der
tidligere år ikke har været ekstra udgifter. Der er ingen ønsker om at skære i den post. Der
blev fundet en fejl i show regnskabet. Musikken betalt med overskuddet af lotteriet. Denne
ændring blev fortaget i regnskabet og underskuddet fra DM blev derfor 21.396,60 i stedet
for 24.000.
c. Med ændringerne blev regnskabet godkendt.
4) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020
a. De budgetterede indtægter holdes i 2020 som i 2019. Posten Clinics bibeholdes, disse
midler kan eventuelt benyttes til forberedelse til Youth World games. Der sættes i 2020
midler af til føl og ungheste konkurrence, det er et område der fortsat ønskes at stor focus
på. Det er også et område PHCDK har fået ros for af APHA. Der sættes i 2020 midler af til
kontor artikler, der bliver brugt en del papir mm.
b. Budgettet blev godkendt.
5) Godkendelse af næste års kontingent.
a. Bestyrelsen foreslår at fastholde de nuværende satser. Det blev diskuteret hvorvidt man
skulle sætte satser lidt op, men efter lidt snak var der enighed om at fastholde beløbene. I
forbindelse debatten omkring kontingentsatserne blev påpeget, at man det år man bliver
18 skal betale senior medlemskab, og har dermed også stemmeret.
6) Evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmer
a. DM 2020:
i. De sidste par år har DM været afholdt i oktober, den siddende bestyrelse har talt
om muligheden for at rykke det fra oktober til juni. Mulighederne d. 20-21 eller 2728 blev fremlagt. Under opfordring er muligheden for et ryk fra Vejle til Vestbirk
Efterskole blevet undersøgt, og bestemt fundet som en mulighed. Afholdelse af
show på Vestbirk efterskole er mere omkostningstungt men kan skabe godt
rammer for vækst. Der er muligheder for 4 haller, 50 faste bokse. De er dog på
stedet ikke begejstrede for ideen om teltbokse, men er det et must kan det lade sig
gøre. En flytning vil kræve markedsføring for at få så god effekt som mulig. På
Vestbirk efterskole er der ikke kantine, der er derfor brug for ekstra medhjælpere
til kantinedrift og lørdag aften middag. Forskellige muligheder bliver undersøgt.
Herudover har bestyrelsen de tidligere år stået for afhentning af dommere, men da
alle i bestyrelsen selv ønsker at deltage vil der også her blive behov for ekstra
hjælp, den ekstra hjælp skal bandt andet søges på facebook.
ii. Bestyrelsen havde forud for generalforsamlingen fundet forslag til dommere til DM
2020. Spørgsmålet om det er en mulighed at vælge europæiske dommere, med
henblik på at spare på rejseudgifterne. Der var stemning for forslaget, men også
andre end bestyrelsens forslag ønskes undersøgt. Der blev fra bestyrelsens side
foreslået at andre dommerkandidater kunne være en mulighed til 2021. Dels
grundet en allerede oprettet kontakt til de mulige dommere og dels grundet den
væsentligt forkortede forberedelsestid i 2020. Muligheden for at skære fra 3 til 2
dommere blev også diskuteret, det blev vedtaget at fastholde de 3 dommere i år og

genoverveje i 2021. Emnet pokaler og sløjfer blev hurtigt drøftet, et forslag kunne
være at give pokaler til mestre og ikke for hver 1. plads.
iii. Andre muligheder blev diskuteret for at få så mange som mulig til at støtte op om
DM. Der blev foreslået at droppe DM titlerne for at gøre det mindre intimiderende
for nye ryttere. Der blev stillet et forslag om i stedet for en danmarksmester at
udnævne en international champion. Dette kunne øge antallet af medlemmer,
samt undgå at stå et stykke nede i rækken og stadig modtage en
danmarksmesterskabstittel. Bestyrelsen stillede forslag om at afholde quarter
klasser ved DM 2020. Quarter klasser kan være med til at finansere de nye forhold,
samt øge muligheden for at finde flere hjælpere. Muligheden for paddoks blev
foreslået, for at være med til at holde udgifterne nede, herunder også billigere
bokse. Bestyrelsen fandt det problematisk at sætte bokspriser ned, da faciliteterne
også er dyrer. For at lokke flere nye til kunne afholdes en rookie battle eller
lignenede.
iv. For at kunne imødekomme showrytteres forventninger vil bestyrelsen udarbejde et
spørgeskema for at belyse, hvad der skal til for at tiltrække flere. Disse
spørgeskemaer bør laves snarrest mulig. PHCDK vil gerne satse, men det skal kunne
bære.
v. Det forventes i 2020 at vi kan trække nogle svenskere og nordtyskerne til DM, da
de tyske mesterskaber bliver rykket til Kassel. Den øgede afstand kan forhåbentligt
være med til at tiltrække. Blandt andet derfor er der et stort ønske om at skabe
bedre rammer for DM.
b. Youth World Games ved Euro Paint 2020. Der er ikke umiddelbart youth ryttere nok til at
stille et hold i 2020. Det superærgerligt, og har blandt andet konsekvenser for
arrangementer afholdt i APHA regi. Der arbejdes på muligheden for et nordisk hold.
Aktiviteter 2020. Et krav ved opstilling af youth hold er at man skal finde/stille samme antal
heste som man har youth med i World games.
c. Aktiviteter 2020
i. Bestyrelsen har et ønske om at lave en clinic med Mike Short, evt i august. Denne
kunne være for alle, men billigere for medlemmer. Andre ideer ønskes – kom frisk.

7) Valg af officerer og bestyrelsesmedlemmer
a. Præsident: Kirstine K Jensen er ikke på valg
b. Sekretær: Berit Rasmussen På valg men ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Dora
Gocze. Der var ingen andre kandidater
c. Kasserer: Susanne Skaarup Mortensen er ikke på valg.
d. 1. Direktor: Vibeke Skov er ikke på valg
e. 2. Direktor: Dora Gocze På valg. Stiller op til Sekretær posten. Anette Nielsen stiller op, der
er ikke andre kandidater

f.

1. Suppleant: Bettina Halskov stiller op, der er ikke andre kandidater

g. 2. Suppleant: Jørgen Sandholm stillede op, men trak sig igen grundet folks opfattelse af
situationen. Efter lang diskussion stillede Berit Rasmussen op, der var ikke andre
kandidater.
8) Nedsættelse af evt. udvalg
a. Aktivitetsudvalg: Fie og Jette Kruuse
b. Seges udvalg: Berit Rasmusen og Laura Rønnow
9) Eventuelt
•

Der blev stillet forslag om allbreed show som Just for fun eller special event, til priser
som alle kan være med til. Det kræver at der er ekstra hjælp.

•

Et forslag om stævnetræning / clinic med fokus på show blev opsat. Et sådant
arrangement kunne eventuelt blive afholdt i Jylland, på Fyn og på Sjælland.

•

International Director: Dora er meget beæret over at repressentere de danske paint
horse ejere. Det er Doras mål at skabe en god dialog med paint horse ejere og
videreformidle ønsker og forslag ved de internationale møder. Ligeledes ønsker hun
mere gennemskuelighed og information om hvad der rør sig, målet er månedlige
opslag. Dora vil i den forbindelse deltage i convention i Forth Worth. Har man forslag
til ændringer mm. kontakt endelig Dora, international director er indsat på vegne af
alle paint horse ejere ikke kun medlemmer af PHCDK

