Referat af PHCDK’s ordinære generalforsamling d. 24/11-2018

Kirstine bød velkommen til de fremmødte. Der var i alt 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Jørgen Sandholm som dirigent.
Bestyrelsen foreslog Susanne Skaarup Mortensen som referent.

2. Aflæggelse af beretning
Der har i år været 51 medlemmer, det er lidt mindre end sidste år. Medlemslisten har ikke været
på PHCDK’s hjemmeside, pga. den nye persondatalov, men det er ved indmeldelse af
medlemmer gjort således, at den igen kan komme på hjemmesiden.
Vi er i år blevet medlem af Seges, som gør at vores heste igen kan komme til dyrskuer. Dette har
Kia Kolstrup gjort et kæmpe arbejde for, de sidste 2 år, hvor det har været en stor hjælp, at hun
har kendskab til andre racer, som er medlem af Seges.
I foråret havde vi en clinic, sm APHA var med til at sponsorere APHA har lavet om i deres
program, hvor vi før i tiden har holdt clinic i forbindelse med DM, vil der nu blive hjælp til en
clinic.
Igen i år var vi ved Europaint med til nations cup, som PHCDK sponsorerede. Dette blev til en flot
tredjeplads.
DM var i år flyttet til anden weekend i oktober, og blev holdt på Vejle Rideklub. Faciliteterne var
overordnet ok, dog var badeforholdene ikke i top. I forbindelse med DM, havde vi uddelt et
spørgeskema til hver af rytterne til showet. Der var desværre kun 6 personer, som svarede på
dette. Af de få svar var det næsten alle som syns, at det er ok at holde DM i oktober, der var 1
som havde svaret nej til dette. Alle vil gerne både have pokaler og billige bokse, det vil
bestyrelsen arbejde videre med.
Vi vil gerne sige en stor tak til Malene Nielsen, som fandt sponcorgaver til dette års DM. Der var
rigtig mange flotte sponcergaver. Malene har sagt ja, til at hjælpe med dette til næste år også.
I år 2019 er der allerede nu planlagt en clinic i samarbejde med APHA, den kommer til at ligge i
weekenden d. 23-24 marts. Clinicen kan deles op i 3 dele, dommeraspirant, showsekretær og
rytter. Clinicen vil blive afholdt som et stævne.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018
Der var til årets DM lidt færre deltagere end sidste år, derfor kom der en del mindre penge ind.
Der er i år også brugt penge på en showsekretær, da bestyrelsen ikke kan nå det hele, samt at

der på sigt vil komme restriktioner fra APHA, om at det skal være en uddannet showsekretær
der er til stævnerne.
Bestyrelsen har prioriteret højt, at finde et sted med faste bokse, på Vejle Rideklub havde vi
rådighed over 30 stk.
Der kom spørgsmål fra en af medlemmerne om hvor man evt. kunne spare til næste år, hvor
svaret var ved speaker, hvis man kan finde en som vil afsætte en hel weekend til dette.
Der har været et lille overskud i klubben i året.
Youth games er ikke med i regnskabet, da det udelukkende er betalt af sponsorer.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019
Det budgetterede kontingent er en anelse lavere en år 2018, dette medføre at de penge der er
til rådighed til clinics også er en anelse lavere.
Der er også afsat penge, så vi fortsat kan være medlem af Seges.
PHCDK vil meget gerne betale dommere til dyrskuerne, hvis de udstillere der kommer til
dyrskuerne, er medlem af PHCDK.

5. Godkendelse af næste års kontingent.
Kontingentet fastholdes på de nuværende satser.

6. Evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Highpoint, det blev diskuteret om disse skulle fjernes. De ryttere, der var tilstede, som får en del
highpoints mener at de godt kan fjernes. Mens de ryttere som opnår deres første highpoint
mener at de skal blive.
Der står i vedtægterne at der skal laves en form for highpoint, så vi fortsætter med dette.

7. Valg af officerer og bestyrelsesmedlemmer
Præsident: Kirstine K Jensen var på valg og ønskede at genopstille. Der var ikke andre der
ønskede at opstille til posten. Kristine K. Jensen blev valgt til posten
Sekretær: Berit Rasmussen var ikke på valg.
Kasserer: Kia Kathrine Mia Kolstrup var på valg, men ønskede ikke at genopstille. Susanne
Skaarup Mortensen stillede op, der var ingen andre som ønskede at opstille til posten. Susanne S
Mortensen blev valgt.
1. Direktor: Susanne Skaarup Mortensen var på valg. Bettina Halskov og Vibeke Schou stillede op
til posten. Der var en hemmelig afstemning mellem de stemmeberettigede medlemmer, hvor 10
stemmer gik til Vibeke Schou og 2 til Bettina Halskov. Vibeke Schou blev valgt til posten

2. Direktor: Dora Gocze var ikke på valg.
2 suppleanter var på valg. Her blev Bettina Halskov og Freja Olsen valgt.

8. Nedsættelse af evt. udvalg
Pr-udvalg: Freja Olsen vil gerne stå for Youth og amature på de sociale medier.
9. Eventuelt
Vi vil gerne have mere fokus på vores race, det kan bl.a. gøres ved at få youth holdet til at
komme og lave opvisninger til dyrskuerne rundt i landet.
Der blev gjort opmærksom på at medlemmerne meget gerne må sende billeder og opslag til
bestyrelsen, så de kan ligge dem op på vores facebook side.
Planlægningerne til Youth World Games 2020 skal starte allerede nu, så der kan blive fundet
sponsorer og søgt legater til dette.
Der blev snakket en del om DM, om det er det rigtige at flytte det til starten af oktober. Til dette
var meningerne lidt splittet, for nogle er det ikke et problem at det ligger så sent på året, mens
andre har svært ved at holde hesten i gang. Når vi har afholdt DM først i august, har det lagt
mellem Germenpaint og Europaint, har er der en del der favorisere de to store stævner før vores
DM. DM kunne også flyttes til først på året, men her har mange af youth rytterne svært ved at
komme pga. eksamener, samt at DM skal være noget ”stort” som man kan arbejder hen imod.
Der var også tale om det skulle laves om til et 2 dommer show, men det fandt de fremmødte
ikke så attraktivt.
Bestyrelsen skal blive bedre til at få sagt til DM, at de ryttere som ikke vil beholde deres rosetter,
kan aflevere dem tilbage igen. Snakken om pokaler vs sløjfer var også oppe igen, hvor
bestyrelsen gerne vil have pokalerne tilbage, hvis regnskabet til DM stadig hænger sammen.

Afslutningsvis viste youth holdet nogle billeder og videoer fra deres tur til Youth World Games
2018.

