Referat af PHCDK´s ordinære generalforsamling d. 20/11-2016.

Kirstine bød velkommen til de fremmødte. Der var i alt 17 stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Kim Rasmussen som dirigent.
Bestyrelsen foreslog Berit Rasmussen som referent.

2. Aflægning af beretning.
Der blev i februar holdt en highpoint aften for klubbens medlemmer. Det var en rigtig hyggelig aften med
spisning og uddeling af highpoint awards. Der var desværre ikke så mange fremmødte og flere af highpoint
diplomerne kunne derfor ikke uddeles. Mere om dette senere.

Der er i år også blevet afholdt DM med 3 dommere. Det var et godt arrangement med et pænt fremmøde.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Kirstine fremlagde regnskabet for 2016 samt budgettet for 2017. Der var ingen kommentarer til regnskabet,
Regnskabet for 2016 blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års buget.
Budgettet for 2017 blev godkendt.

5. Godkendelse af næste års kontingent priser.
Der blev rejst forslag om nedsættelse af kontinngent. Der var ikke opbakning om en nedsættelse af
kontingenter, sammenlignet med andre lande og klubber er prisen acceptabel.
Der blev i stedet foreslået at oprette et støttemedlemskab på 200 kr, eller en oprettelse af en støtteklub. I
den forbindelse blev det også diskuteret om der skulle laves en vedtægts ændring så støttemedlemmer får
taleret ved generalforsamlingen.
Det blev vedtaget at kontingentet forbliver på 350 kr for voksne og 150 for youth.

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Forslag til vedtægtsændringer:
Der skal til enhver tid stå 25.000 på klubbens konto til uforudsete udgifter. Her tænkes især på aflysning af
show i sidste øjeblik.
Bestyrelsen er forpligtet til at lave en aflysningsklausul under forhandlinger med det sted showet skal
afholdes.
Forslagene blev trukket tilbage, ingen stemte for. Der blev i stedet kommenteret at det måtte den siddende
bestyrelse betros.
Kun personer med dansk statsborgerskab kan opstille til en post i bestyrelsen. Forslaget blev rejst for at
undgå retslige problematikker over landegrænser. Der var dog nogen tvivl om omfanget af de retslige
problematikker, hvis denne situation skulle opstå.
Forslag blev trukket tilbage, i stedet var der stemning for at lave en vedtægtsændring sådan at en person
skal have dansk cpr. nr. for at kunne stille op. Der vil blive udarbejdet et vedtægtsændringsforslag til næste
års generalforsamling.
Det er bestyrelsens pligt at holde minimum et to dommer show.
Det er bestyrelsens pligt at finde et egnet sted til afholdelse af vores DM. Bunden og materialer skal være af
internationale standarder. Der skal ligeledes være to haller og afholdes et sted på neutral grund.
Dette rejste en debat om hvad internationale standarder er og hvem der afgør om standarden er mødt. Det
blev også diskuteret at en bund der god for nogen ikke nødvendigvis er god for andre, herunder at reinere
og pleasure ryttere har helt forskellige behov. En anden væsentlig faktor er banens størrelse, blandt andet
ved opsætning af trailbane er det vigtigt at der er god plads.
Hvad angår neutral grund blev det diskuteret om der slet ingen paint må være det pågældende sted eller
hvordan eventuelle kriterier for neutral grund. Der blev påpeget at man i quarter foreningen godt kan
holde shows steder hvor der er deltagende heste opstaldet.
Foreslaget blev trukket tilbage og det blev bestemt at det er bestyrelsens pligt at tilstræbe to haller ved et
DM og at det ligeledes skal tilstræbes at finde et egnet sted med en bund der er egnet til de fleste.
Der blev også stillet forslag fra bestyrelsen om en vedtægtsændring, som berettiger folk at stille op til
bestyrelsen selvom de ikke er til stede, hvis det er grundet vejrlig eller sygdom.

Andre forslag:
Et andet spørgsmål der blev taget op var betalingen af egen boks under et stævne. Er det rimeligt at folk
der skal bruge ressourcer på at transportere sig til et stævne skal betale for boks når folk der er opstaldet

på stedet ikke skal betale fuld pris. Det blev påpeget at man hos quarterne ikke betaler for egen boks ved
stævnerne.
Diskussionen rettede sig derefter mod det økonomiske aspekt ved at opstaldere på stedet ikke betaler for
boks. Herudover blev det påpeget at folk der ikke har boks under stævnet også bruger faciliteterne, men
uden at betale. Dette kan opvejes med et drive inn fee.

Suppleanter
Der blev fra bestyrelsens side stillet forslag om at vælge to suppleanter, som kunne træde ind i en director
post i bestyrelsen, hvis et medlem træder ud af bestyrelsen i utide. Herved undgår man at stå i en situation
hvor der bliver stemmelighed i bestyrelsen. Det blev foreslået at suppleanterne deltager i møderne, men
ikke har stemmeret. Det er dog op til den siddende bestyrelse at afgøre hvem der inviteres til møderne.
Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for.

Flere deltagende solid breed paint heste
Problematikken med meget få solids i klasserne blev debateret. Flere løsningsforslag var i spil:
Lavere priser tiltrækker folk
Class in class - ride sammen med regulær i pattern klasser. Man kører sædvanlig pointsystem men rider
med andre. Det giver dog ikke noget point eller placeringsmæssigt.
Hvis der laves class in class kunne der udnævnes en samlet DM mester. Det blev dog argumenteret at det
for det første er mere besværlige udregning og at det kun gælder nogen klasser.
Afholdelse af NSBA klasser kan være en tiltrækkende faktor

Pokaler og sløjfer
Emnet pokaler og sløjfer blev drøftet. Nogle ønsker kun eventuelt medaljer, nogen ønsker både sløjfer,
pokaler og medaljer. To forslag blev opsat til afstemning:
Pokaler uden blå sløjfe og sløjfer til anden og tredje pladsen
Pokaler med blå sløjfe og sløjfer til anden og tredjepladsen
6 stemte for den første løsning, mens 2 stemte for den anden.

Sidste år blev det besluttet at flybilletter til dommere skulle kunne aflyses, hvis vores show af en eller
anden årsag aflyses. Denne vedtægtsændring er dog opgivet da dommernes billetter ender med dobbelt
pris, og det har endnu ikke været nødvendig at aflyse et show.

7. Valg af officerer og bestyrelsesmedlemmer.
Præsident Kirstine Kaanbjerg Jensen var på valg og ønskede at genopstille. Der var ingen andre
modkandidater. Kirstine blev valgt som præsident.
Sekretær Anette Mortensen var på valg, hun ønskede ikke genvalg. Director Berit Rasmussen ønskede at
stille op til posten og derved åbne posten som director. Der var ingen modkandidater. Berit blev valgt som
sekretær.
Kasser Elisabeth Steinmeier Jensen forlod tidligere på året posten som kasser. Kirstine har i årets løb også
varetaget denne opgave. Kia Mai Kolstrup var udpeget af bestyrelsen til posten, der var ingen
modkandidater. Kia blev valgt som kasser.
1. Director Jette Dawson var på valg, Jette ønskede ikke genvalg. Cecilie Kjærgaard blev foreslået af
bestyrelsen. Cecilie blev desværre forhindret og kunne derfor ikke tages i betragtning, Susanne Skaarup
Mortensen stillede op i stedet. Der var ingen modkandidater så Susanne blev valgt som 1. director.
2. Director Berit Rasmussen var ikke på valg men blev valgt som sekretær, der var ingen forslag fra
bestyrelsen, Poul Henrik Olsen stillede op. Der var ingen modkandidater, Poul Henrik blev valgt som 2.
director.
Som suppleanter blev foreslået:
Dora Gôcze og Maybritt Buch
8. Nedsættelse af eventuelle udvalg.
Maybritt Buch og Rikke Møller har det sidste år undersøgt muligheden for at få futurity stablet på benene.
Diskussionen blandt de fremmødte gik på at en indbetaling af føllene i stedet for hingstene minder for
meget om en cup klasse. Herudover er der en risiko for en udhuling af økonomien i projektet. Det blev i
stedet foreslået at man satte fokus på ungdyrene noget lignende en ungheste cup eller eventuelt i NSBA
regi. Der kan eventuelt sættes fokus på årets føl / plag og åbne op for motivationen for følskoler.

9. Eventuelt.
Skal Highpoint fortsætte? Da der ser ud til at der blive afholdt flere private shows næste år, blandt andet et
forårs show og et efterårsshow hos Jørgen Sandholm, giver det mening af fortsætte med at lave highpoint.
Havde der nu kun været et enkelt show var det en helt anden sag.

Da de sidste shows ligger sent på sæsonen vil resultaterne ikke være godkendte ved generalforsamlingen
og derfor kan highpointen ikke være færdigudregnet. Der blev vendt to løsningsforslag:
Man kan vælge enten kun at medregne de shows der er godkendt på dette tidspunkt og overføre resten til
det følgende år. Det vil dog være problematisk for etårs heste da de får færre shows at samle point på end
toårs heste.
Man kan også lade det følge kalenderåret og uddele highpoint senere. Følger det kalenderåret er
spørgsmålet om der, som i februar, skal holdes et highpoint arrangement, eller om diplomerne skal uddeles
ved det første show. Der var stemning for uddeling af diplomer ved det første show og sende de resterende
efter showet.

Dyrskue
Der har været meget tavst de sidste måneder. Bestyrelsen er bestemt ikke afvisende for at hjælpe med
projektet, men det kræver at de interesserede parter selv tager initiativ til at løse problematikken med en
manglende udvælgelses procedurer for racens avlsdyr.

Director
Laura Schultz er valgt som director og Berit Rasmussen er valgt som alternat edirector.
Kirstine takkede for godt ro og orden

