
Referat af generalforsamling i avlsforeningen for Shetlandsponyer den 12. september 2021 

Afholdt i Tårnborg forsamlingshus, Frølundevej 50, Korsør 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Aflæggelse af formandens beretning 

3) Dommerudvalgets beretning 

4) Fremlæggelse af revideret regnskab 

5) Fastsættelse af kontingent 

6) Behandling af indkomne forslag 

7) Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter 

På valg er:   Susanne Vihrs – modtager genvalg 

                     Helle Bundgaard – modtager ikke genvalg 

                     Angelica Petz – modtager genvalg 

                     Søren Thelin-Kjærum – modtager genvalg 

8) Valg af interne revisorer (2 bilagskontrollorer) 

9) Eventuelt 

 

Velkomst ved formand Lene Kristensen. 

Først overrækkes diverse diplomer til udstillere og opdrættere. Det er eksteriørpris til Dorthe Koldsø, 

æresdækken til Pernille Sandø for bedste udførte materialprøve for hingst i 2020, æresdækken også til Jane 

Lund Ladegård for bedste materialprøve for hopper i 2020. der er også en æresroset til bedste Junior og det 

er Clara Ladegård. 

Boggaven går til dommer Merete Henriksen of hendes mangeårige indsats som dommer i foreningen. 

Ad 1) 

Bestyrelsen foreslår Else Enemark som dirigent og hun vælges uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og derfor er lovlig. Dette accepteres 

enstemmigt og uden yderligere kommentarer. 

Det bekendtgøres, at5 der til generalforsamlingen er 47 stemmeberettigede. 

Pernille Sandø og Christina Vihrs er valgt som stemmetællere. 

Ad 2) 

2020 startede som et almindeligt år med en generalforsamling aftalt, i øvrigt aftalt et dommerseminar og 

dommermøde. Kort efter gennemførelse af dommerseminar lukkede landet ned og en anden virkelig blev 

dagligdag for os alle med mange restriktioner. Det var ikke muligt at gennemføre diverse kåringer eller 

dyrskuer. der er siden kun gennemført 2 føl og plageskuer og tak til alle, der gjorde det muligt. Det 

påpeges, at der ikke er en ”force majeurce” er i vedtægterne, derfor lægges der op til denne drøftelse. Det 



har i 2020 og start 2021 været nødvendigt at finde løsninger til alles bedste. Formanden opfordrer til, at vi 

nu der er åbnet op, fastsætter datoer for medlemsmøder igen. Der er ingen møder afholdt i ISPC siden 

mødet ved Breed Show på Shetlandsøerne i 2019. i Landsudvalget ingen møder afholdt før nu. Referat vil 

blive udsendt, når det modtages. Alle håber at dyrskuer nu kan gennemføres fremadrettet.  

Formanden takker alle medlemmer for deres indsats og forståelse i den forløbne periode. 

Til formandens tale spørges om en oplysning til det nuværende antal medlemmer og til antal indberettede. 

Det oplyses, at der pt. Er 180 medlemmer i foreningen. Tallet på de indberettede føl er pt. Ikke tilgængeligt. 

Hermed er formandens beretning godkendt. 

Ad 3) 

Pernille Sandø fremlægger beretning fra dommerudvalget, der består af Ivan Tovgaard, Susanne Dahl og 

Pernille Sandø. Hun gør opmærksom på, at der jo ikke er gennemført mange engagementer hverken i 2020 

eller i 2021. dog har der i dette efterår været gennemført enkelte udstillinger. Der er ingen seminarer eller 

andre møder afholdt. 

Dommerudvalget undrer sig over, at bestyrelsen ikke har valgt at drøfte forslag til de fremsatte ændringer i 

programmerne med dommerudvalget.  

I øvrigt gør man opmærksom på, at man ønsker en ny runde dommeruddannelse iværksat. 

Kommentarer og spørgsmål: 

Et medlem efterspørger en dommerhåndbog, der kunne gøre det mere overskueligt, hvordan man træffer 

sine afgørelser. Pernille svarer, at den stadig er på tegnebrættet. 

Der er ros til dommerne og dommerudvalget for deres indsats. 

Formanden svarer på dommerudvalgets kommentarer, men tager dommerudvalgets ønske til efterretning. 

Herefter tages dommerudvalgets beretning til efterretning 

Ad 4) 

Det reviderede regnskab er udsendt til alle medlemmer sammen med budgettet for 2022. 

Regnskabet gennemgås og det konstateres, at årets resultat er kr. 41.785. 

Der bemærkes, at foreningen har et større varelager, men at det skyldes bl.a. indkøb af keramikheste, hvor 

der skal købes 10 ad gangen. I øvrigt er købt stort ind af rosetter fra England, da man p.gr.af Brexit ikke 

vidste, hvordan mulighederne ville blive senere. 

Bemærkninger til regnskabet: 

Der modtages spørgsmål til den måde bestyrelsen får revideret regnskabet på, da det er en temmelig stor 

udgift for et mindre regnskab.  

Formanden fortæller, at der har været ekstra udgifter i forbindelse med ekstra underskrift, men også at 

man fremover har valgt en anden revisor, da man ikke var enig med revisor om, hvad der var aftalt af 

indsats og pris. 



I forhold til nedgang i medlemskaber fortæller formanden, at man i foreningen ser flere medlemmer, der 

kun vælger at være medlem af foreningen, når man skal bruge foreningen f.eks. i forhold til kåring. 

Holdningen er, at det er nok noget man også kommer til at se fremover. 

Et medlem siger, at hun tænker, at foreningen måske har valgt ”den dyreste” løsning på revision og hun 

opfordrer til, at man undersøger, om andre metoder til revision kan godkendes for et forholdsvis lille 

budget. Det lover man i bestyrelsen at undersøge. 

Et medlem spørger, hvad man som medlem får fra SEGES? Formanden fortæller, at alle medlemmer har 

adgang til basisudgaven af hestedata, det bliver der betalt for. I øvrigt forklarer formanden, at man i 

foreningen anvender SEGES til at forklare og oversætte nye forordninger omkring hestehold, f.eks. fra EU. 

Der er noget uklarhed over, om der betales pr. medlem eller pr. født shetlænderføl, dette skal afklares. 

Regnskabet er godkendt. 

Budget 2022 gennemgås og drøftes. Det er alle bekendt, da det er udsendt i forbindelse med indkaldelse. 

Budget gennemgås af formanden. 

 

Kommentarer: 

Et medlem kommenterer på, at hun finder det uheldigt, at man budgetterer med et overskud på skuer. Der 

lægges op til, at skuerne blot skal kunne gå i 0 altså balancere. Der opfordres i stedet til, at man kunne 

forsøge af holde udgifterne til generalforsamlingen på et lavere blus. 

Et medlem spørger ind til stigningen på foreningens forsikringer og formanden fortæller, at vores 

forsikringer er opgraderet via SEGES så de er bedre dækket. 

Budget er godkendt 

 

Ad 5) 

Bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent. Dette vedtages uden kommentarer. 

Ad 6) 

Stemmeberettigede 47 stemmer og der skal være mindst 32 for, for at et forslag er vedtaget. 

To medlemmer spørger ind til, om det er bestyrelsens oplevelse, at forslag er indkommet rettidigt og det 

giver bestyrelsen udtryk for, at forslag fra bestyrelsen er indkommet rettidigt.  

Det giver anledning til noget polemik og et medlem fremhæver, at han mener, at bestyrelsen i denne 

specielle situation har valgt at gøre, hvad der er bedst for medlemmerne og at det bør man have tiltro til.  

Dirigenten fremhæver, at bestyrelsen har bekræftet, at forslag er indkommet rettidigt. 

Bestyrelsen drøfter indbyrdes berettigelsen af at opstille forslag 1 og beslutter at trække forslaget, idet man 

mener at det er en del af bestyrelsens mulighed for at træffe de nødvendige beslutninger. 

Forslag 1 trækkes herefter 



 

Dette giver anledning til, at medlem Ida og Anne Jensen beder om at få ført til referat, at de er uenige i, at 

dirigenten efterspørger en tilslutning til fra medlemmerne omkring at bestyrelsen kan træffe den 

nødvendige beslutning. 

Forslag 2: 

Der tales om den internationale dommerliste og dirigenten ønsker at få slået fast, at det er den 

internationale dommerliste, der fremgår af den engelske Shetland Pony Stud-Book Society webside. 

Bestyrelsen vælger også at trække dette forslag, da der opstår en endelig afklaring af, hvad udtrykket ”force 

majeure” dækker og man er enig om, at det ikke vil være dækkende. Det fremhæves, at force majeure skal 

være pludseligt opstået og dækker f.eks. ikke Covid19 fremadrettet. Den indvending accepteres. 

Forslag 2 trækkes 

Forslag 3 trækkes herefter også. 

Det besluttes at stemme om forslaget fra Janny Sørensen og Kim Ørnbo og forslag 2 fra Ida og Anne Jensen, 

der skal stemmes om.  

Ida og Anne Jensen trækker deres forslag 1. 

Forslag 2 fra Anne og Ida Jensen:  

der ønskes skriftlig afstemning. 

11 stemmer ja og 32 stemmer nej. 

Forslaget vedtages ikke 

Forslaget fra Janny Sørensen og Kim Ørnbo: 

Forsat skriftlig afstemning 

17 ja og 23 nej og 1 blank 

Forslaget vedtages ikke 

Forslag 4 fra bestyrelsen: 

Det påpeges til afklaring, at man opfordrer medlemmerne til at få resultaterne opført i hestedata. 

Medlemmer opfordrer bestyrelsen til at finde et passende sted at registrere svar, så det bliver tilgængeligt 

for flest muligt. Der er general opbakning til at forslag 4 kan vedtages. 

Forslaget stemmes om med alm. Håndsoprækning: 

43 ja og ingen nej 

Forslaget er vedtaget 

Forslag 5 fra bestyrelsen: 



Forud for afstemningen er der kommentarer fra både et medlem og en dommer omkring placering af 

dommerne ved materialeprøverne. Det bakkes op af dommerudvalget, at man bibeholder dommerne på 

langsiden og ikke flytter dem til den korte side. 

Formanden forklarer, hvorfra forslaget stammer, da det har været et problem for visse medlemmer, at 

dommerne på langsiden var i kanten af banen. 

Der stemmes om forslag 4 ved håndsoprækning: 

11 for og 22 imod 

Forslaget er ikke vedtaget 

Forslag 6 fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen opfordres til at trække forslag 6, da der gøres opmærksom på, at reglerne for showklasserne 

aldrig har stået i love og regler i avlsforeningen og derfor aldrig er vedtaget. Det drøftes om reglerne for 

showklasserne overhovedet hører hjemme i vedtægterne. 

Et medlem gør opmærksom på, at hun mener, at hvem der skal kunne deltage i showklasserne skal være 

ens for føl/ plageskuer og andre skuer. 

Der drøftes hvordan pointere anvendes og hvad det udløser. 

Formanden fremhæver, at bestyrelsens forslag 6 er genfremstilling af tidligere fremsatte forslag og at 

hensigten er, at få reglerne for showklasser ind i vedtægter. 

Man gør også opmærksom på, at det tidligere er aftalt, at 50 point skala anendes til kåring og dyrskuepoint 

til alle andre skuer. 

Vedtager man forslag 6 eller 7 vil man ensrette reglerne. 

Bestyrelsens forslag 6: 

12 for og 14 imod 

Forslag er forkastet 

Bestyrelsens forslag 7 er forkastet som forslag 6 

Der stemmes om forslag 1 fra Mette Skov Johansen: 

Ja 23 og nej 15, så forslaget vedtages ikke 

Forslag 2 og 3 bortfalder, da det har samme indhold 

Forslag fra Anders Andersen, Mosbækminde, Ken Lambrechtsen og Anette Stilling Andersen: 

Det drøftes hvilke konsekvenser, det vil få, hvis man stemmer for forslaget. Man fremhæver i snakken, at 

en status som europæisk kåret hingst gælder i resten af den leve tid, så her vil reglerne være forskellige. 

Man anmoder om, at det endelig afgøres, om det er den sidste kåring, der er gældende eller om en kåring 

er gældende uanset de efterfølgende. Formanden læser et svar op fra SEGES, men det giver stadig 

anledning til nogen usikkerhed. Formanden opfordrer medlemmerne til at stemme imod og at man i stedet 

undersøger de rette regler vis SEGES. 



Der stemmes om forslaget: 

9 ja og 24 nej, forslaget vedtages ikke 

 

Forslag fra Helle Kjersgaard: 

2 stemmer ja og 18 stemmer nej. Der er 17 blanke. 

Forslaget vedtages ikke 

 

Forslag fra lokalområde Nordjylland og avlere i Vestjylland: 

Det er tidligere vedtaget, at det er 40 point, der giver adgang til deltagelse i finalen, men bestyrelsen giver 

udtryk for, at det jo ikke hindrer skuerne i at uddele ærespræmier til andre titler, som f.eks. bedste trav, 

smukke hoveder o.lign. 

??? stemmer ja og 27 stemmer nej, så forslaget er ikke vedtaget 

 

Ad 7) 

Angelica er tidligere stemt ind på et Sjællands mandat, hun overtager en ledig plads i Jylland. Susanne Vihrs 

modtager genvalg og Susanne og Angelica sidder på Jyllands mandater. 

På Sjælland modtager Søren Thelin-Kjærum genvalg 

Andreas Schou Møller og Helle Kjersgaard lader sig opstille.  

Der stemmes med skriftlig afstemning og 

Søren modtager 37 stemmer 

Andreas modtager 29 stemmer 

Helle modtager 20 stemmer. 

Søren og Andres er valgt ind i bestyrelsen 

Vedr. suppleanter fortsætter Christina på Jyllands mandatet og Brian fortsætter på Sjællands mandatet. De 

modtager begge valget. 

Ad 8) 

2 bilagskontrollører vælges og det bliver Mette Skov Johansen og Anne Jensen.  

Ad 9) 

Formanden orienterer om nogle kommende ændringer. Hun orienterer om, at screening for MRSA for 

besætninger på 25 individer og derover måske genoptages og bliver man kontaktet af Fødevarestyrelsen 

skal Lene kontaktes. 



Det er afgjort, at Storbritannien kan fortsætte som Mother Stud og det er accepteret af EU og ISPC gruppen 

af deltagerlande. 

Der spørges til indsættelse af logo i passet, hvem har besluttet, at det er et krav? Er det bestyrelsen eller 

SEGES. Formanden gør opmærksom på, at det fremgår af love og regler. Bestyrelsen vil tage kontakt til 

SEGES vedr. logo i passet. 

Der efterspørges adgang til video med programmerne til materialprøve, som medlemmer vil kunne 

anvende som forberedelse til materialeprøven. 

Man efterspørger mulighed for at indsætte resultater fra udstillinger i passet. Det undersøges. 

 

Referent Anne-Grete Monk-Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


