REFERAT GENERAL FORSAMLING SKIVE
PONYTRAV 19-1-2018
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1. Valg af dirigent: Rikke B ( + Annamarie)
2. Formandens beretning:
Rikke:
2017 har været et meget aktiv år, vi er den klub som har haft flest løbsdage. Det har været
en lang sæson, fra marts til december, i alt 23 løbsdage og med 32 ponyløb i alt på skive
banen.
Der har været 15 medlemmer og af de 15 har der været 14 til løb på udebanen.
Vi har været med til Hest og rytter i Herning og til Landsskuet i Herning.
Vi var med til Brugsdag for shetlændere, familiedag på Tarok museet, åben stald på
travbanen.
Vi havde arrangeret Jydsk Grandprix med i år vores egen ’butik’.
Det nye sportsystem er taget i brug.
Mange af vores kuske har deltaget i Danmarksserien.

Skive ponytrav var godt representeret til DM (4 monte rytter og 1 trav kusk.).
Forventninger 2018:
Skive ponytrav sender 3 bestyrelsesmedlemmer på ponymålingskursus.
Der afholdes DM i trav i Billund og DM i monte på Bornholm.
Udfordringer: Der har været meget brok og utilfredshed i klubben, især på løbsdage. Det
har fyldt en del i bestyrelses daglige arbejde. Vi skal huske at tale pænt til hinanden og om
hinanden. Er der utilfredshed med løbsresultatet, er det i dommertårnet men skal
henvende sig.
Og så er der børnenes sport og ikke forældrenes.
3. Regnskab:
Trine: Gennemgang af årets regnskab. Indtægter på kr50078,30 og udgifter på kr34643,51.
En del af indtægter er tilskud fra DM2016.
Der har været startgebyr til Jysk grandprix, BOS Serien og Danmarksserien. Der er brugt
flere penge på gaver og præmier, men der har også været flere løb pga. forlænget
løbssæson. Der har været pænt med løbsponsorer.

4. Indkomne forslag:
Rikke: Forhøjelse af kontingent, nu hvor løbssæsonen er forlænget.
Forslag: nu har vi betalt 350,- til 6 måneder, nu bliver løbssæsonen 9 måneder, så
bliver det 500,- i kontingent om året.
Forslaget blev godkendt.
Rikke: Startgebyr, vi er den eneste bane som ikke opkræver startgebyr.
Derfor er det på plads med startgebyr også i Skive.
Forslag: 30,- pr løb.
Forslaget blev godkent.
(Rikke B undersøger om der betales startgebyr til prøveløb på de andre baner…og det gør der)
(Mette vil stå for at styre indbetaling og modtagning af startgebyr til løbsdage)

Rikke: Præmieændring, indtil videre har alle fået penge (100, 75, 50 og 25 til resten) med
hjem, (undtagen de der har været i prøveløb), også ved en disk.
Forslag: Mindre end 8 deltagere; glas til 1-2-3 penge 1-2-3
Flere end 8 deltagere; glas til 1-2-3 penge 1-2-3-4-5
Trine: For store forskel mellem nr 1 og nr 14?
Karina: gaver til dem udenfor præmierækken?
Betina: rosetter, kan det blive for meget, fylder meget.

Enighed om: ingen glaspokaler/krus, men rosetter i forskellige farve/størrelser.
Enighed om: Mindre end 8 deltager, rosetter til 1-2-3 og penge til 1-2-3
Mere end 8 deltager, rosetter til 1-2-3-4-5 og penge til 1-2-3-4-5
Pengepræmier: 100kr-75kr-50kr-25kr-25kr.
Forslag blev godkendt.

5. Valg til bestyrelse: På valg er Betina (modtager genvalg), Rikke (modtager
genvalg) og Hans Ulrik (modtager ikke genvalg). Annamarie er ikke på valg.
Der skal være 5 i bestyrelsen.
Kampvalg mellem Betina, Rikke, Maja, Karina og Mette.
Valgt til bestyrelsen blev: Rikke, Bettina, Mette og Karina.

6. Valg af revisor og suppleant:
Revisor: Rie
Suppleant: Christina

7. Eventuelt:
For at højne sikkerheden har vi besluttet at alle nye børn skal tage licens i travskolen, inden
de kan starte i et prøveløb.
Nye ponyer skal også godkendes i Travskolen, så vi ved at de er trygge ved banen, musik og
de andre ponyer, inden de skal starte et prøveløb.
Karina vil gerne opfordre til, at alle genopfrisker deres licensmateriale inde sæsonstart.
Hun har oplevet, at flere rutinerede kuske ikke helt kan huske hvad de blev undervist i til
Licens.
Ponytravskolen vil gerne have at børnene selv tager et større ansvar og at forældre holder
sig i baggrunden. Der vil blive lavet en undervisningsplan og det vil være rart om man
kunne få et tilsagn om deltagelse over Facebook dagen før.
Vedligeholdelse af udstyr kan evt. gives som opgaver til børnene, så de på skift ved, hvem
der har hvilke opgaver hver måned.
Der er ønske om et trænerkursus.
Sæsonstart i travskolen 28. januar – sæsonslut 17. december.
Ansvarlige for at planlægge en sommercamp:
Karina, Christina og Rie
Ved mere end 14 tilmeldte bliver løbet delt i 2 løb.

