Referat for Generalforsamling i PHCDK d. 22.11.2015
1) Valg af dirigent: Viggo
Valg af referent: Lola
Dagsorden godkendt.
Stemmeberettigede til stede: 17.
2) Aflæggelse af beretning:
Det er første år med den nye bestyrelse.
I starten af året blev der holdt et infomøde hvor alle medlemmer var inviteret. Der blev bl.a. fremsat
ønske om en aktivitetsdag, som derefter blev holdt på Blue Hills i maj. Det var et godt arrangement,
dog med lidt lille fremmøde. Der var et oplæg om mode og tendenser i showtøj – godt indslag.
Vi afholdte DM i august og har fået mange positive tilkendegivelser. Medlemmer er meget velkomne
til at komme med input og ideer til fremtidige shows.
Vores kasserer fratrådte umiddelbart før DM posten og Kirstine har lavet regnskabet for i år i
samarbejde med Elisabeth (som foreslås til kassererposten fra denne generalforsamling).
Der mangler generelt folk der vil tage initiativ til forskellige arrangementer og special events – især
på Sjælland. Klubben bakker gerne op om tiltag der bliver startet.
Stor tak til Viggo for hjælp til DM. Det var bestyrelsens, og Kirstines, første som showansvarlig og
Viggos hjælp var uvurderlig.
3) Aflæggelse af regnskab 2015
Regnskabet GODKENDES.
I år ses der et overskud på ca. 20.000, hvilket hovedsagligt stammer fra overskud fra afholdt DM i
august.
Der var pr. 30.09.15 69 medlemmer, hvilket giver en indtægt på 22.000. Der er en udgift til
afholdelse af generalforsamling samt et lille beløb til kørsel for bestyrelsesmedlemmer der skal køre
langt til møder.
Der er blevet lavet en billigere og mere brugbar hjemmeside. Den er enkelt i brugerfladen så alle kan
ændre på den – fra bestyrelse til bestyrelse.
Youth Clinic og Nations Cup blev sponsoreret af PHCDK.
Vi får stadig sponsorpenge fra OK kort, men ikke mange. Der opfordres til at sætte PHCDK på som
modtager af sponsorpenge hver gang du tanker med dit OK-kort.
High point posten dækker over udgifter til udskrivning af certifikater.
Der er pt. 2 bankkonti i PHCDK’s navn – det foreslås at lægge kontiene sammen, da der alligevel ikke
gives det store renteafkast.
Ved sidste generalforsamling sås et udestående på nogle showtilmeldinger og det er blevet ajourført
og betalt.
Det foreslås at de to konti klubben har i banken lægges sammen, da der ingen gevinst er ved to
konti, når klubbens kassebeholdning ikke er større.
DM show:
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Startegebyrer beløb sig til ca. 100.000. Leje af stedet inkl. 24 bokse blev 20.000 og derudover blev
der betalt for lejede udebokse.
For futurity er der givet samme beløb ud i klasserne som kom ind fra startende.
Dommerne boede meget billigt hos Berits forældre og det kunne holde dommer-forplejningsposten
meget lav.
Der er blevet købt rigeligt med sløjfer og pokaler, så vi har til de næste år. Derfor er der trukket ca.
14.000 kr. tilbage fra køb af dette (de tilbageværende sløjfer og pokaler er et aktiv).
Cafeteriet blev styret af Line og Dian og det løb rundt, så resultatet her blev nul.
4) Fremlæggelse af budget 2016
Budgettet GODKENDES.
Kontingentet fastholdes jf. punkt 5 i dagsorden/referat.
Alle de faste udgifter fastsættes til uændret.
Der ønskes stadig at sponsorere til Youth Clinics og Nations Cup.
Næstes års DM budgetteres til at gå i nul.
Der skal indkøbes et lille parti navne-plader til pokalerne til næste år, men det er en lille udgift.
Der er sat et lille beløb af til porto, til fx udsendelse af High point certifikater.
5) Næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette GODKENDES.
6) Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
a) Klubjakker
Der var tidligere jakker med PHCDK logo. Der er udpræget interesse for at købe jakker blandt de
tilstedeværende og bestyrelsen kigger nærmere på muligheder. Forslag til udseende er sorte
jakker med brodereret Danmarksflag og PHCDK logo, evt. med mulighed for at få broderet eget /
hestens navn. Medlemmerne ønsker forskellige valgmuligheder med hensyn til model. Der
foreslås at man starter med en forhåndsbestilling og indkøb af et større parti for at få en god
pris. Derefter kan de købes til en lidt dyrere pris da de bestilles enkeltvis. Der er åbenhed overfor
medsponsorer på jakkerne.
b) Info vedr. SEGES
Der har været ønske blandt Paint avlere at de kunne deltage i dyrskuer under SEGES, men her
skal avlsforeningen optages i SEGES (Landscentret for Heste) og det kan kun gøres hvis
avlsforeningen har et udvælgelses system for avlsheste fx kåringer. PHCDK er ikke en egentlig
avlsforening, men en interesseorganisation, men under SEGES og i dyrskuesammenhæng er det
sådan vi benævnes. Ansøgningen om optagelse er derfor kun delvist godkendt. Hvordan sådan
et udvælgelsessystem skal skrues sammen, kan være svært at vurdere. Der er ikke kommet
tilbagemeldinger fra de avlere, der ønsker at deltage i dyrskuer og processen er derfor sat på
stand by. Man kan deltage i store hestedag, da det ikke er under SEGES.
c) Youth games
Til EM 2016 vil der være Youth games. Det er 4 klasser der rides undervejs i EM og Youth
rytterne får stillet en ukendt hest til rådighed som de rider i klassen. Der vil komme Youth
ryttere fra hele verden og planen er at det skal holdes i Europa hver 4. år.
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Der er sparsomt info om det indtil videre, men der ønskes nogle tovholdere på at følge op på
dette. Der er blandet interesse i deltagelse, men at det måske har interesse såfremt PHCDK
betaler for de ekstra klasser.
Bestyrelsen vil gerne se på muligheden for at klubben betaler startgebyr til Youth games, men
alle andre udgifter relateret til EM afholdes selv af deltageren.
Youth ryttere og forældre til disse opfordres til at gå sammen om bytte-hest dage, Youth camps
og videre planlægning af disse Youth games.
d) Youth Clinics
PHCDK har sponsoreret YouthClinics i år, men det har været uden vidende om de deltagende var
medlemmer af PHCDK (det har ikke været et krav). Clinics’ne har især været henvendt til grønne
ryttere som har ønsket at prøve kræfter med westernridningen – og gerne Paints. Der har været
afholdt en på Blue Hills med 20 deltagere (uvist hvor mange paint-ryttere), hvilket var en succes.
Der har været afholdt en på Sjælland hos Natasja Møller, hvor der var 10 deltagere, heraf 5
paint-ryttere. Også en succes og deltagerne har en fælles Facebookgruppe og mødes stadig
engang imellem.
Mht. sponsering af Youth Clinics foreslås det evt. at sponsorere enkeltvis – altså medlemmer af
PHCDK får et tilskud til at deltage eller at man laver Clinics, hvor man skal være medlem af
PHCDK for at deltage.
e) Forslag om vedtægtsændring ang. kontrakt med show sted og dommere
Hvis PHCDK bliver nødt til at aflyse et show, kan det blive dyrt, da der skal betales for dommere,
sted, bokse osv. Bestyrelsen foreslår derfor at der bliver lavet nye vedtægter hvori der beskrives
proceduren i forbindelse med aflysning. Der skal bl.a. indføres i dommerkontrakter at deres
flybillet skal være refunderbar. Dette giver en dyre flybillet, men sikrer at PHCDK ikke hænger på
betaling af en flybillet i forbindelse med en aflysning. Det samme gælder for det sted showet skal
holdes; der skal indføres i kontrakten, at PHCDK ikke skal betale hele lejebeløbet i tilfælde af en
aflysning. Derudover bør der laves en vedtægt ang. at der skal være en likvid beholdning af en
vis størrelse i banken, forbeholdt evt. showaflysning.
De tilstedeværende godkender at bestyrelsen udarbejder et forslag til denne vedtægtsændring.
f) DM 2016
Der er 20 års jubilæum i PHCDK næste år og der skulle gerne være noget specielt til DM.
Bestyrelsen tager gerne imod forslag!
Fra DM 2015 er der mange positive tilbagemeldinger omkring Cup-klasserne og spisningen
lørdag aften.
Der kommer et forslag fra medlemmer om prisen for Solid-klasserne kan sættes ned. Det har
været vurderet at der ikke har været råd til prisnedsættelser på flere steder i år, men
bestyrelsen tager det med i overvejelserne i planlægningen af DM 2016.
Der pointeres at der bær være mere styr på uddelingen af sponsorgaver og at det er vigtigt at
sponsorerne får deres navn frem. Det tages til efterretning i planlægningen af DM 2016. Der skal
dog være mindst en person allokeret til at organisere sponsorgaver, da det er et stort arbejde
oven i andre showrelaterede opgaver.
g) High Point Aften
Normalt har disse titler været uddelt til generalforsamlingen, men det foreslås at lave en High
Point hygge prisuddelings aften i februar måned. Der er et show mere efter generalforsamlingen
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og resultaterne herfra vil på den måde kunne regnes med i High Point udregningen. Det bliver
der taget godt imod og der arbejdes videre med at planlægge en sådan. Medlemmerne
opfordres til at komme med input til hvad der kunne arrangeres af andre indslag sådan en aften.

7) Valg af officerer og bestyrelsesmedlemmer
a. Præsident: Kirstine K Jensen. Ikke på valg.
b. Sekretær: Anette Mortensen. Ikke på valg.
c. Kasserer: Der er ingen pt. Bestyrelsen foreslår Elisabeth Steinmeier Jensen. Hun vælges.
d. 1. direktor: Berit Rasmussen. På valg og ønsker genvalg. Hun vælges.
e. 2. direktor: Jette Dawson. Ikke på valg.
8) Nedsættelse af evt. udvalg.
Det har været svært at finde folk til udvalg og aktiviteterne i udvalgene har været meget få. Det
vedtages derfor at de nedlægges. Der ses løbende at folk tager initiativ til forskellige arrangementer
og det vurderes derfor, at dem der laver dette nedsætter deres egne ”udvalg” hen ad vejen. PHCDK
støtter gerne op om evt. arrangementer i Paint Horse regi.
Sannee Klindt har haft futurity udvalget de seneste år, men der er ingen aktivitet, da ingen hingste
har indbetalt i 2 år. Derfor nedlægges udvalget.
9) Evt.
a. Viggo ønsker at give en stor tak til Kirstine for det kæmpe stykke arbejde hun har lavet det
seneste år. Men klubben og ikke mindst DM. Vi siger alle tak!
b. Der fremsættes forslag fra et medlem om at DM kun skal være for medlemmer af PHCDK.
Det er dog ikke muligt, da det er et åbent APHA show og alle kan deltage. Der spørges til om
der kan være rabatter og andre ”goder” for medlemmerne og bestyrelsen vil kigge nærmere
på dette når klubbens økonomiske situation er blevet bedre.
c. Der spørges: hvad kan PHCDK som klub? Hvorfor er den her? Klubben er vigtig for racen i
Danmark. Den gør det muligt at lave et stort show. Det er et sammenhold om en fælles
interesse. Der har dog været nedgang i medlemmer over de sidste 10 år og der modtages
gerne input og hjælpende hænder til at udvide klubbens medlemstal og at få flere paintryttere til at starte shows.
d. Der foreslås en vedtægtsændring om, at det er muligt at stille op til poster i bestyrelsen
uden at være til stede på generalforsamlingen. Bestyrelsen formulerer en evt. sådan
ændring og bringer den til afstemning på en senere generalforsamling.
e. Det foreslås at ændre uddelingen af sløjfer og pokaler til følgende:
i. Hvis der uddeles pokaler i klassen, vil der ikke være blå sløjfer til vinderen også – kun
pokalerne.
ii. Der uddeles ikke pokaler til Grand og Reserve vindere. Her udleveres kun de store
sløjfer.
Øvrige procedurer om tildeling af sløjfer og pokaler fortsætter som hidtil. Sløjfevindere kan
dog, såfremt de ønsker dette, levere sløjfer tilbage til klubben efter endt show hvis de
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ønsker det. Der tages dog imod sløjferne ved præmieoverrækkelsen og tilbagelevereingen
kan ske efter endt show.
f. NSBA-klasser; Der udbydes ikke NSBA klasser pt. da der derfor få startende og det derfor
ikke kan betale sig økonomisk.
g. Allbreed klasser; Der foreslås om man kan lave en award el.lign. til allbreed High point
vinderen til DM, da det måske kan tiltrække flere folk, som måske i sidste ende skifter til
Paint. Bestyrelsen tager det med i overvejelserne til næste show.
h. Der er pt. flere shows i Danmark og det foreslås om der kan laves en konsensus omkring
forskellige procedurer. Fx hvornår patterns udgives. APHA har nogle regler som alle shows
skal overholdes, men vi kan evt. lave en opfordring til at vi i Danmark laver tingene på
samme måde. Show managers kan arbejde videre med dette.
i. APHA directors: fra Danmark er det Viggo og Laura. Det er herigennem at vi får indflydelse
på hvad der sker i APHA og de har været medvirkende til flere regelændringer. Der er møder
i Kreuth i Tyskland og i USA holder de APHA Convention 1 x årligt. Det er et stort arbejde,
men vigtigt. De viderebringer gerne forslag til fremsættelse for APHA og de andre directors.
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