Generalforsamling d. 29.10.2017
Kirstine Kaanbjerg Jensen bød velkommen til de fremmødte. Inden mødet blev påbegyndt, blev
forsamlingen gjort opmærksom på påtaler vedrørende fejl og mangler ved indkaldelsen til
generalforsamlingen. Bestyrelsen var i ugen op til generalforsamlingen blevet gjort opmærksom på at
regnskabet ikke var tilgængeligt rettidigt, samt at indkaldelsen ikke var sendt på mail til alle medlemmerne.
En flytning af generalforsamlingen havde i denne forbindelse været på tale, da den i år var rykket frem. Dels
var det ikke muligt for bestyrelsen at finde en dato med fuldt fremmøde, og dels var der problematikker
omkring ansøgningen om optagelse i landsudvalget for hesteavl. Landsudvalget mødes der er møde sidst i
november hvor optagelsen igen skal behandles.
Det manglende regnskab var ikke lagt op i tide grundet manglende poster, der ikke var indberettet rettidigt.
Den manglende indkaldelse via mail var en uheldig forglemmelse, som bestyrelsen beklagede for de
fremmødte. Kirstine adspurgte forsamlingen om man trods fejl og mangler kunne anerkende
generalforsamlingen. Forsamlingen vedtog enstemmigt at godtage generalforsamlingen.

Mødet blev herefter åbnet af Kirstine
1. Valg af dirigent og referent
Valg af referent: bestyrelsen foreslog Berit H Rasmussen, der var ingen indvendinger
Valg af dirigent: bestyrelsen foreslog Poul Henrik Olsen, der var ingen indvendinger
2. Aflæggelse af beretning
Efter et turbulent år i 2016 med stor uenighed i bestyrelsen, var et af den nye bestyrelses hovedpunkter at
skabe ro. Sidste år blev DM flyttet efter et tilsagn om afholdelse på Bluehills, dette havde udløst en regning
for faciliteterne, som bestyrelsen i enighed med Bluehills valgte at håndtere med en kompensation
svarende til et afbestillingsgebyr.
Bestyrelsen havde i årets løb en ambition om et øget fokus på PHCDK, samt at udbyde aktiviteter for såvel
showryttere som ikke showryttere. I årets løb er afholdt aktivitetsdage, en på Kumlegården på Sjælland og
en på Bluehills i Jylland. Dagen omfattede et oplæg af Anja Eriksen omkring hvad dommeren lægger vægt
på og nogle regelændringer. Der var herudover fællesspisning og fællesridning.
Der har været efterspørgsel efter at kunne deltage på dyrskuerne. For at kunne deltage har især Kia
Kolstrup lagt et kæmpe arbejde i ansøgning til landsudvalget for hesteavl.
Igen i år har PHCDK valgt at sponsere Youthcamp, både i Jylland og på Sjælland. Desværre blev den
sjællandske youthcamp aflyst.
I år havde vi valgt at rykke DM en uge frem. Grundet et fremrykket Europaint og German paints placering
blev DM lagt lige midt imellem disse shows. Det er dejligt med mange shows, men desværre gik det lidt ud
over vores DM, som blev et lille men hyggeligt show afholdt på Kongeåridecenter. Kongeå ydede en stor
indsats med et kæmpe serviceniveau, hvor alle udfordringer blev løst på fornem vis. Stor ros til
Kongeåridecenter.
Ved Europaint deltog vi igen i år i nations cup. Sædvanligvis har det været et samarbejde med vores
nationale director, hvor deltagelsen er sponseret af PHCDK. Grundet begrænset samarbejde med vores

nationale director, stod PHCDK selv for Nations cup i år. Det blev en flot tredje plads, men Sverige klagede
over at en hest blev brugt to gange. Trods manglende påvisning af regel blev vi frataget vores pladsering.
PHCDK ønsker et stort tillykke til vores showryttere. Især vores youth har haft fantastiske præstationer i år
på et højt internationalt niveau. Det er super flot.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 2017
Der var i år et lille overskud. Trods meget få deltager ved DM har showet givet et beskedent overskud,
dette skyldes ikke mindst de helt ekstremt lave udgifter til dommer. Tak til Dora for gode forhandlinger.
Afslutningen af sagen om flytning af DM 2016 kostede klubben 5000 kroner, der blev til en start tilbudt
mere, men Jørgen Sandholm afslog og foreslog et væsentligt mindre beløb.
Der er brugt nogle penge på broderi på sponsorerede grimer til årets føl og årets unghest. Dette er en
tradition vi satser på at bibeholde.
Der er allerede solgt en del jakker. Omkostningerne i forbindelse med opstart af broderi er højere end de
fremadrettet vil være. Trods opstarten er der samlet et lille overskud af jakkeslaget. Der blev foreslået at
udbyde jakker som præmier ved konkurrencer i stedet for broderede grimer og lignende.
Regnskabet blev af forsamlingen godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018
Budgettet var ikke væsentligt ændret i forhold til sidste års. Tina Christensen og Jørgen Sandholm synes dog
at beløbet til aktiviteter er sat for lavt, nu hvor man ønsker at sætte gang i en masse nye tiltag. Beløbet i
budgettet øges til 5000 kr. Der var enstemmigt tilslutning til dette.
Budgettet blev af forsamlingen godkendt.
5. Godkendelse af næste års kontingent.
Der blev sidste år opsat et forslag om muligheden for støttemedlemskab. Forskel mellem et ordinært
kontingent og støttemedlem / passiv medlemskontingent består primært i retten til at stemme ved
generalforsamlingen. Der var stemning for at man bibeholder muligheden til at blive highpoint vinder og
deltage i arrangementer.
Bestyrelsen foreslår at fastholde prisen for kontingent, herudover foreslog forsamlingen en pris på 200 for
støtte / passiv medlemskontingent. Youth 150, støtte medlem 200 og ordinært medlem 350.
Kontingentet priserne blev af de fremmødte vedtaget.
6. Evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Behandling af vedtægtsændring
Et fremstillet forslag: Skal youth have stemmeret? Forsamlingen afviste dette, da dette i teorien kan give
femårige stemmeret.
Sidste år blev fremstillet et forslag til vedtægtsændringer: Skal man kunne stemmes ind i bestyrelsen, hvis
man på dagen er forhindret i at møde op grundet vejr lig eller sygdom. Forsamlingen stemte for forslaget.
Der skal dog foreligge en skriftlig samtykkeerklæring, denne kan sendes via SMS eller mail.

Fremlæggelse af ansøgningen om optagelse i landsudvalget af hesteavl
Der har de sidste år været forespørgsel om hjælp til at kunne deltage i dyrskuerne. For at imødekomme
dette ønske, blev det sidste år vedtaget at arbejde videre på en ansøgning om optagelse i landsudvalget for
hesteavl. Ansøgningen skulle indeholde elementer som racebeskrivelse / avlsmål, talmateriale og en
udvælgelses metode til selektion af avlsdyr (vi har valgt en frivillig kåring). Kia Kolstrup har i samarbejde
med Jørgen Kold og Jørgen Finnerup fra SEGES (sekreteriatet for landsudvalget for hesteavl) lagt et kæmpe
arbejde i udarbejdelsen af et rigtigt godt materiale, som blev betinget godkendt ved landsudvalgets sidste
møde. Det var dog et krav at materialet kunne vedtages på vores generalforsamling i 2017.
Hvorfor skulle vi optages i landsudvalget for hesteavl? Landsudvalget for hesteavl er en paraplyorganisation
bestående af repræsentanter fra raceforeninger der er medlem. Det er den organisation der bliver adspurgt
forbindelse med lovændringer og varetager generelle set retningslinjer ved hestehold. Ved optagelse får vi
mandat ved forhandlinger og debatter, vi kan altså være en del af de beslutninger der tages der omfatter os
alle. Det er altså ikke kun til fordel for de folk der ønsker at deltage i dyrskuer men i særdeleshed for alle
der har paint heste. Herudover må vi ikke glemme den enorme PR-mulighed dyrskuerne rummer. Sidste år
var der 90.000 mennesker på Roskilde dyrskue, det er en kæmpe chance for at fange nye interesserede.
En optagelse i landsudvalget for hesteavl vil ikke have nogen praktisk betydning for dem der ikke er
interesserede. Registreringen af vores heste forløber fuldstændig som hidtil, dette gælder også udstedelse
af hestepas.
Som nævnt er en del af materialet til ansøgningen en udvælgelses metode til selektion af avlsmateriale. Det
er valgt at udarbejde en frivillig kåring. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at det ikke er et krav med
involvering for alle, ergo er der lagt op til frivillig kåring. Selve metoden og hvem der står for det er ikke
noget landsudvalget blander sig i, bare vi gør en indsats for at fremme avlen. Der er lagt op til at kåringer
kan foretages ved vores DM af de amerikanske dommere. Der har været tradition for at vælge avlsdyr på
basis af resultater eller blodlinjer, det er svært for nye avlere at sætte sig ind i, derfor skal kåringen ses som
et værktøj for alle, blandt andet nye avlere, til udvælgelse af avlsdyr der komplimenterer hinanden, og
fremadrettet producere gode brugbare dyr.
For at kunne lave disse frivillige kåringer skal der nedsættes et avlsudvalg. Det er så stor en opgave at det
ikke kan være en opgave der hviler på bestyrelsen. Der var ingen til generalforsamlingen der ønskede at
være en del af dette. Kia blev valgt som tovholder, ikke avlsudvalg. Der er behov for at de folk der har
interesse i det deltager / bidrager i avlsudvalget. Enhver hjælp fra ideer til samling af materiale er
velkommen, så byd ind ellers kommer vi ikke videre.
Ved optagelse i landsudvalget for hesteavl, får vi adgang til de it systemer SEGES bruger. Dette vil blandt
andet omfatte administration i forbindelse med stambogføring og tilførsel af kåringsresultater i passet. Det
er derfor ikke nødvendigt for et avlsudvalg at opfinde et system til stambogsføring.
Forsamlingen blev spurgt om ansøgningsmaterialet kunne godkendes. Der blev udtrykt bekymringer om et
par af punkterne.
En del af §6.: Avlsdyr med erkendelige arvelige defekter vil blive afvist til kåring. Denne del skal fjernes, dels
da man ved at vælge de rigtige dyr uden den pågældende defekt, kan undgå sygdom, (f.eks. Lethal White
syndrome), og dels kan der opstå / påvises nye arvelige defekter der kan involvere tidligere kårede dyr. Der
blev spurgt til landsudvalget for hesteavls interesse i dette punkt, det er op til raceforeningerne selv at tage
hånd om disse problematikker.

§9. For importerede heste med kåringsresultater fra eksportlandet kan bestyrelsen vælge at overføre disse
resultater. Alle dyr skal dog opfylde de øvrige kriterier. Der skal skriftligt ansøges PHCDK om optagelse på
kåringslisten. PHCDK kan afvise optagelse hvis vægtige grunde taler herfor. Dette vil blive for stor en
opgave at administrere, derfor bør dette fjernes.
Med disse ændringer blev ansøgningsmaterialet vedtaget.
7. Valg af officerer og bestyrelsesmedlemmer
Præsident: Kirstine Kaanbjerg Jensen er ikke på valg.
Sekretær: Berit Horsted Rasmussen er på valg og ønsker at genopstille. Der var ikke andre der ønskede at
opstille til posten. Berit Horsted Rasmussen blev valgt til posten.
Kasser: Kia Mai Louise Kolstrup er ikke på valg.
First director: Susanne Skaarup er ikke på valg.
Secont director: Poul Henrik Olsen er på valg og ønsker at genopstille. Der var ikke andre der ønskede at
opstille til posten. Poul Henrik Olsen blev valgt til posten.
Som suppleanter foreslår bestyrelsen: Dora Götze og Maybritt Buch, der var ikke andre der ønskede at
opstille til posten. Dora Götze og Maybritt Buch blev valgt til posten.
8. Nedsættelse af evt. udvalg
Der var bred enighed om at eventuelle nedsættelser af udvalg under ingen omstændigheder må amputere
bestyrelsens indsigt i hvad der foregår. Hver bestyrelses medlem har derfor fået tildelt et
kompetenceområde / tovholder område.
Føl og Ungheste udvalg:
Der har i år været afholdt en ungheste konkurrence. Målet var at sætte fokus på vores ungen heste. Der var
flere kriterier i spil for afgørelsen samt en præmiering med en broderet grime til den bedste i kategorien.
Det var et tiltag der fik stor ros af dommerne ved DM, og er helt sikkert noget der skal arbejdes videre med.
Der var også i år følkonkurrence, og som tidligere var den baseret på et billede af føllet. Der har været
begrænset med indsendelser, men det er helt sikkert også noget vi vil holde fast i. Her var præmien også en
grime med broderi, vi håber at fremme interessen for konkurrencen.
Det var bestyrelsens ønske at nedsætte et udvalg til videre udarbejdelse af koncepterne, der var dog ingen i
forsamlingen der var interesseret. Dora Götze blev erklæret tovholder, men ikke et udvalg for projekt. Der
ønskes andre kræfter til videre udarbejdelse, det er et arbejde der ikke bør være bestyrelsens ansvar.
Youth udvalg:
Vi har nogle fantastisk repræsentative youth ryttere, men der er ikke mange yngre ryttere. Der skal mere
gang i novice youth gruppen. Bestyrelsen har talt om at der næste år skal laves en youth clinic / event for
paint ryttere / PHCDK medlemmer. En clinic / event for både begyndere og de mere garvede kunne komme
på tale. Nogle i forsamlingen frygtede, at denne slags arrangementer ville begrænse mængden af
potentielle nye youth ryttere, mens andre havde indtryk af, at det var vigtigt at youth rytterne havde
ligesindede paint ryttere for at få et godt sammenhold.

Hvordan finder og motiverer vi nye youth medlemmer? Der blev foreslået at de rutinerede youth ryttere
kunne være en form for mentorer af de nye. Der blev ligeledes talt om vigtigheden i at det ikke kun er paint
ejere, men at alle racer er velkommen for at forøge antallet af børn. Der må dog prioriteres youth
medlemmer af klubben.
Det blev påpeget at det er vigtigt at spørge youth medlemmerne hvad de ønsker af tilbud. Berit er
tovholder for youth området.
Aktivitetsudvalg:
Hovedformålet med dette udvalg vil være at søsætte aktiviteter udenfor showregi. Blandt andet har Poul
Henrik talt om en ny gratis event bane for heste, og trailrides mm. Det er et mål at arrangere noget i
Jylland, på Sjælland og på Fyn. Tina Christensen ønsker at hjælpe til med aktiviteter i Jylland. Poul Henrik er
bestyrelsens tovholder for et aktivitetsudvalg. Der er behov for flere hænder og ideer så meld endelig ind.

9. Eventuelt
Highpoint:
Grundet sene shows er de endelige resultater endnu ikke på plads. Highpoint bliver udarbejdet og
offentliggjort hurtigst muligt.
Anette Mortensen og Jette Dawson har endnu ikke modtaget deres highpoint fra 2016, dette beklager vi og
der vil selvfølgelig blive taget hånd om det.

DM 2018:
Grundet det store udbud af shows er showplanlægningen en udfordring. Beholder vi DM hvor der er
tradition for det, vil det ligge klemt mellem to store dyre shows, det vil vi tabe en del deltagere ved, især
udenlandske deltagere.
Et forslag kunne være at afholde show i uge 41 og igen kombinere med en clinic i uge 42. Reglerne er blevet
ændret så i stedet for at få tilskud til en dommer, kan man få en dommer til rådighed hvis man afholder en
clinic i forbindelse med showet. Vælges oktober er det er sent på sæsonen. For nogen afsluttes sæsonen
efter Europaint. Det senere DM vil derimod være godt for de unge heste.
En anden mulighed kunne være at afholde showet i maj. Nogle er dog bekymret for ikke at være
tilstrækkelig forberedte, det gælder især de unge heste, men også folk der har begrænsede
træningsmuligheder i vinterperioden vil være udfordrede. Herudover er folingssæsonen ikke slut, det kan
hindre nogle i at deltage. Det blev besluttet at lave en forespørgsel blandt medlemmerne, maj, august eller
oktober, og blandt andet herudfra tage en beslutning.
Der var i forsamlingen stemning for at udbyde walk and trot klasser til de mindre øvede.

