Referat fra Generalforsamling 2014, i Paint Horse Club Denmark, d. 30.11.2014

1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Viggo Mortensen
Referent: Lola Leihardt
2. Aflæggelse af beretning:
Til stede: antal stemmeberettigedemedlemmer var17, 3 personer var uden stemmeret. Jette
Dawson vælges til stemmetæller.
Formanden beretter: I bestyrelsen har der været månedlige møder det sidste år.
Foråret 2014 bød på show på Harmony Ranch i St. Heddinge på Sjælland med sparsom tilslutning
fra Paint ryttere. Anders var speaker, men der var intet økonomisk bidrag fra PHCDK.
Sommeren 2014 gik med at forberede og afholde DM. Der var god tilslutning og afholdelsen forløb
tilfredsstillende. Det var et godt sted for heste og ryttere. Der var nogle problemer med et forhæng
i arenaen men det blev løst på en ordentlig måde.
Euro Paint: der var god tilslutning fra DK og en god holdånd. Tak til Viggo og Laura for
engagementet!
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2014:
Regnskabet fremsendt rettidigt. Regnskabet gennemgås af kassereren.
De tilstedeværende stille spørgsmål til prisen for på dommer-fee og leje af JNT til afholdelse af DM.
Bestyrelsen tager fat i Anders vedr. leje af JNT, da der var lovet en pris på 3.000,- men afregnet
5.000,-.
Det bemærkes at detaljer om regnskabet kan rekvireres gennem bestyrelsen.
Regnskabet godkendes med følgende anmærkninger:
- Regnskabet skal i fremtiden være mere gennemskueligt og detaljeret.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2015:
Budgettet fremsendt rettidigt. Regnskabet gennemgås af kassereren.
Budgettet godkendes med følgende forbehold:
- Der skal afsættes penge til Youth og Nations cup svarende til niveauet fra 2014.
- Der bør budgetteres med et maximalt underskud på 5000 kr. til DM.
5. Godkendelse af næste års kontingent:
Det besluttes at fastholde det nuværende niveau: Senior, 350 kr./år; Youth, 150 kr./år; 3 års
medlemskab; 1050 kr.
6. Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer:
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af officerer og bestyrelsesmedlemmer:
Præsident: Anders Berndtsson er på valg, ønsker ikke genvalg. Kirstine Jensen stiller op og vælges.
Sekretær: Kim Rasmussen er på valg, ønsker ikke genvalg. Annette Mortensen stiller op og vælges.
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Kasserer: Inger Mehlsen er på valg, ønsker ikke genvalg. Fie Bang Sandfeld stiller op og vælges.
1. director: Berit Rasmussen er ikke på valg.
2. director: Tina Olsen er på valg, ønsker ikke genvalg. Maybritt Buch og Jette Dawson stiller op.
Jette vælges efter afstemning (Jette: 12 stemmer, Maybritt: 4, 1 stemme var blank).
Futurity: Programmanager fremlægger beretning og regnskab 2014 til godkendelse:
Nuværende medlemmer: Sannee Klindt og Maybritt Buch. Maybritt fortsætter ikke.
Beretning: Der er ingen hingste tilmeldt i 2014. Sannee efterlyser mere deltagelse i arbejdet med
futurity.
Regnskabet fremlægges og godkendes.
Kommentarer fra medlemmer:
- Forslag ang. anderledes indbetaling, da det kunne ændres til at føl/ungheste ejeren indbetaler,
evt. med kriterier for deltagelse fx kun dansk ejede heste.
- Forslag om futurity-heste kunne deltage i ordinære klasser i stedet for de er i separate klasser.
Nedsættelse af evt. udvalg:
PR og sponsorudvalg: Anne-Sofie Bang Sandfeld og Susanne Vestergaard
Aktivitets og Youth udvalg: Bo Aagaard, Berit Rasmussen, Kirstine Jensen og Sannee Klindt.
Uddeling af High point:
High point titler opråbes og diplomer uddeles tilstedeværende. Resten sendes med posten til
modtagerne. 51 titler blev uddelt til 15 heste.
Bestyrelsen takker Winni Hartig for udregning og trykning af highpoint certifikater.
Eventuelt:
Informationer fra Direktor Viggo Mortensen:
- Til næste år vil EM-titler igen uddeles til vindere i Green og Novice klasser.
- Det er blevet gjort klart, at den almindelige eksport erklæring fra den danske kredsdyrlæge er
nok når deres køres til EM.
- Joint membership hos APHA ophører fra 2015. Dem der har et gældende joint membership kan
kontakte APHA member care for at få det ændret. Det er gratis for medlemmer der har fået
amatørpoint.
- Det er nu tilladt at starte amatørklasser på en leaset hest.

