Referat
fra generalforsamlingen 2022
1. Valg af dirigent Jane Lund er valgt
Knud Erik Kragh og Brian Jørgensen er valgt som stemmetællere
Referat/Anette Stilling Andersen
Der er 41 stemmeberettigede til stede
Efter pausen (fra og med forslag to) er der 38 stemmeberettigede til stede

2. Aflæggelse af formandens beretning
Er vedlagt som bilag

- Der bliver stillet forslag til medlemstallet: Det var ved sidste optælling omkring 180.
- Der stilles spørgsmål ved, hvorfor ændringerne omkring afsnit C ikke er stillet som et forslag til GF. Bestyrelsen
har vurderet, at det ikke var nødvendigt.
- Forslag om to målere til kåring, tilkendegivelse om at en “ekstra” mand koster.
- Forslag om at uddanne måler i foreningsregi.

3. Dommerudvalgets beretning
Er vedlagt som bilag
- Ros til linien ved den seneste hingstekåring.
- Forslag om at de danske dommere bytter med eksempelvis de svenske dommere. Fra dommerudvalgets side
udtrykkes der bekymring for, om man ser ens på eksempelvis fundamentet.
- Forslag om ny “undervisnings”dag arrangeret af dommerne.
- Ønske om mere udspecificerede (del)karakterer ved kåringerne. - Forslag om, at dommerne kigger på, hvordan
en lineær kåring kan gennemføres.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab Lene Lund fremlægger og uddyber regnskabet
- Kommentar om at Gørlev Dyrskue normalt løber rundt/giver overskud, grundet overskudsdeling, men denne
har vi ikke fået i år, da der ikke har været afholdt skue i 2021.
- Igen foreslås det, at der findes en intern måler, evt. suppleant til bestyrelsen.

- Ud fra regnskabet indstilles der til, at der afholdes én årlig hingstekåring, da to ikke hænger sammen i
- Forslag om Klubmodul, da det vil reducere revisorudgiften. Bestyrelsen ser på forskellige løsninger.
- Spørgsmål til hvor meget udgifterne vil stige til kåringer mm, jvf. formandens beretning. Bestyrelsen siger, at de
endnu ikke har tal.
- Ønske om at der ikke kommer en prisstigning på boksleje, der er forståelse for dette, fra bestyrelsens side.
Stigningen vil komme på den del, som alle udstillere har glæde af, eksempelvis halleje.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent fastholdes, enighed i salen.

6. Behandling af indkomne forslag Forslag fra Bestyrelsen
Forslag 1
Materialprøve skal bestås inden hingsten fremstilles til kåring.
Tilføjelse til 3a. Regler for kåring af hingste
”Forinden en hingst kan fremstilles til kåring, skal hingsten have bestået en af foreningens materialeprøver”.
Begrundelse: Materialprøven bør betragtes som en del af kåringen, da det er her vi får set hingstens
temperament, væsen og lydighed - den er en del af den fulde danske godkendelse. Shetlandsponyer bliver nu i
langt større grad, end tidligere, set som gode brugsponyer, derfor er det vigtigt at få vist at sindet er i orden.
- Spørgsmål til hingste, der stilles til avlsgodkendelse, skal de også have aflagt materialprøve? En avlsgodkendelse
er ikke en kåring, så de skal ikke aflægge materialprøve.
- Der skal være gode muligheder for at aflægge en materialprøve inden kåringen.
- Der diskuteres i hvor høj grad en materialprøve dokumenterer ponyens temperament?
- Der gives udtryk for at materialprøven er en god idé, men at den ikke nødvendigvis skal aflægges inden
kåringen.
- Forslag om, at kåringen først er endelig, når materialprøven er bestået.
- Tilkendegivelse om at materialprøven altid kan bruges; afvises hingsten er der dokumentation for at hingsten
egner sig som brugspony.
- Bekymring for om færre stilles til kåring, hvis de forinden skal deltage i materialprøve (for mange udstillere vil
det være omkostninger, som kan være “spildte”).
- Tilkendegivelse om, at man bør stemme nej til forslaget, da materialprøven ikke er god nok, som den er pt.
- Det gives udtryk for, at man syntes det var ærgerligt at materialprøven blev afskaffet for år tilbage.
- Fordele og ulemper ved at kåring og materialprøve er samme dag.
- Skal man flytte kåringen tilbage til foråret? Så kan materialprøven være i efteråret og en “opsamling” i
efteråret.

- Forslaget omhandler kun danskkårede hingste, vi skal acceptere EU-hingstenes kåring!
- Stiller man de danske hingste dårligere end EU-hingstene?
- Økonomi for den enkelte avler?
20 stemmer for
21 stemmer imod
Forslaget er ikke godkendt
Forslag 2
Genfremstilling er en ny bedømmelse Tilføjelse til 3. Regler for afviklingen af kåringen
”Vælger man at genfremstille en tidligere kåret pony, er det den til enhver tid seneste bedømmelse (kåring eller
afvisning) der er gældende.”
Begrundelse:
Præcisering af, at en genfremstilling skal ses som en ny kåring. Der er intet nyt i det, det har blot ikke været
nedskrevet. Det er altså det seneste kåringsresultat der er gældende.
- En EU-hingst kan ikke afvises. Danske hingste stilles derfor dårligere end EU-hingste.
Bestyrelsen argumenterer for, at forslaget ikke ændrer på dette, da det allerede er gældende praksis.
30 stemmer for
6 stemmer imod
1 blank
1 ugyldig
Forslaget er vedtaget

Forslag fra Helle Kjersgaard
Forslag 1
Under regler for skuer og show tilføjes følgende: Alle ponyer, der opnår minimum 30 point ved bedømmelse får
foruden point tildelt følgende:
40-50 point: Guld
35-39 point: Sølv
30-34 point: Bronze
33 stemmer nej
3 stemmer ja
2 blanke
Forslaget er ikke vedtaget
Forslag 2 / trækkes såfremt at forslag 1 vedtages
Under regler for skuer og show tilføjes følgende: Alle ponyer, der opnår minimum 35 point ved bedømmelse får
foruden point tildelt følgende:
40-50 point: Guld
35-39 point: Sølv

36 stemmer nej
2 stemmer ja
Forslaget er ikke vedtaget

Forslag 3 / trækkes såfremt at forslag 1 eller 2 vedtages
Under regler for skuer og show tilføjes følgende:
Alle ponyer, der opnår minimum 40 point ved bedømmelse får foruden point tildelt Guld
33 stemmer nej
5 stemmer ja
Forslaget er ikke vedtaget
Begrundelse for forslagene er at jeg finder det vigtigt, at vi gør vores bedømmelser mere sammenlignelige med
omverdenen
- Hvad med de steder, hvor der gives dyrskuepoints?
- Er det en ekstra administrativ opgave?
- Hvordan skal det dokumenteres, at der eksempelvis er givet guld?
- Kan rosetterne tilpasses systemet?
- Udlandet misforstår vores pointsystem, det kan være godt, når vi skal sælge.
- Hvis det skal afprøves, hvordan måler vi om det er en succes?
- Vores pointsystem kan godt omregnes til guld/sølv/bronze systemet eller omregnes i procent

Forslag fra Jette Thelin
Forslag 1
Vaccination af ponyer der deltager i arrangementer afholdt af avlsforeningen for shetlandsponyer i DK. Alle
ponyer der deltager ved avlsforeningens arrangementer, skal være vaccineret i hh til gældende regler hos DRF
(Dansk Rideforbund) Det er arrangøren af aktiviteten, der skal kontrollere at de deltagende ponyer medbringer
gyldig vaccinationsattest.
Begrundelse: Der har i år 2019, været influenzaepidemi i flere lande i Europa. Bl.a. Tyskland, England og Sverige.
Flere og flere rideskoler samarbejder med DRF, hvor det er et krav at alle er vaccineret. Når bestyrelsen skal
finde egnede lokaliteter til foreningens arrangementer, kommer vi ud for at det vil give en begrænsning, når vi
mødes med krav om vaccination af vores ponyer. Via de sociale medier mødes vi i dag med mere oplysning om
udbrud af sygdom. Kan vi som avlsforening sige at vi kommer med vaccinerede ponyer holder vi vores sti ren og
går foran med et godt eksempel.
- De store steder kræver vaccinationer, vi vil ikke længere kunne komme ind på ridehallerne. Udlejerne tror
allerede at vores ponyer er vaccinerede
- Forslag om at bestyrelsen henstiller til det. Henstillinger er problematiske, hvad gør vi, hvis der kommer en
uvaccineret pony?

- I Roskilde og Gørlev skal dyr være vaccinerede, reglerne skal være ens for jyder/sjællændere.
- Hvad med føllene? De er ikke vaccinerede før de er 6 mdr. gamle. - Juridisk? Hvem har ansvaret?
- Det skal varsles i ordentlig tid, hvis ponyerne skal være vaccinerede, da de skal have 1. og 2. vaccine for at den
er gyldig
- Forslaget må forstås sådan at det skal gælde til foreningens arrangementer (kåring, plageskuer, shows og
materialprøver)?
13 stemmer for
24 stemmer imod
1 blank
Forslaget er ikke vedtaget
Ud fra dialogen skal vi dog nok forvente at blive mødt af krav om vaccine på flere skuepladser.

7. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
Lene Kristensen, Karen Petersen og Line Laugesen er genvalgt til bestyrelsen.
Brian Jørgensen fortsætter som suppleant/Sjælland.
Ivan Tovgaard og Christina Vihrs stiller op i Jylland.
Ivan Tovgaard får 21 stemmer
Christina Vihrs får 11 stemmer
6 blanke stemmer
Ivan Tovgaard er valgt som ny suppleant.

8. Valg af interne revisorer (2 bilagskontrollører)
Mette Skov Johansen og Anna Jensen er genvalgt. (Bemærkning om at de ønsker regnskabet til gennemsyn i
ordentlig tid.

9. Eventuelt
- Special rewards: Hvad med dem? Bestyrelsen fortæller at showudvalget har lagt underdrejet, vi skal have det
startet det op igen. Vi gemmer resultaterne fra 2021 og samler dem i 2022. Reminder: Det er en prøveperiode og
skal evalueres!
- Der er kørsel/lange liner på Sjælland. Er der nogle jyder, der vil være med, så kan vi lave stævne, evt. til
materialprøven. Ønske om DM for shetlandsponyer i foreningsregi:-) Sportsudvalget opfordres til at starte op
igen.
- Gl. Estrup 28. - 29. maj. Det bliver GODT. Kom og deltag/bak op! Kom i det hele taget ud på showpladserne.
Hobro Dyrskue den 4. juni.

- Vi skal blive bedre til at markedsføre os, når vi har arrangementer. Brug pressen! Kan vi få materiale til nye
købere, der kan uddeles?
- Erstatningsshow på Sjælland. Det var ikke et føl- og plageskue. Der stilles spørgsmål ved, om man lokalt kan
afholde arrangementer, hvor foreningens regler for føl- og plageskuer/afvikling af skuer ikke er gældende, når
det er i foreningsregi? Bestyrelsen opfordrer til, at man laver en udførlig beskrivelse, hvis man et sted har lyst til
at holde noget. Bestyrelsen kan herudfra bedømme om det er noget, de har lyst til at bakke op om og støtte
økonomisk.
- Husk at snakke med nye udstillere/vælg en ansvarlig for dette. På Sjælland laves der eksempelvis et Klar-ParatRoskilde Dyrskue, hvor nye udstillere inviteres. Opfordring til at gøre noget af det samme. Avler og sælger har
også et ansvar for at fortælle nye udstillere om, hvordan det hele fungerer.
- CVR registrering. Pres på så vi kan trække oplysninger fra hestedata.
- Opfordring til at hoppekåring bliver udendørs. Vi ønsker fiberbaner frem for græs.
- Afslutningsvis snak om muligheder omkring keramikhesten. Skal vi bruge de 50.000 på at få rettighederne, søge
sponsorater? Eller skal vi se på helt andre muligheder? Fra salen opfordres det til at undersøge mulighederne.

Formands beretning generalforsamling 2022
Indledningsvis vil vi I bestyrelsen gerne rette en stor og velfortjent tak til de medlemmer og andre der i gennem
det forgangne år har bidraget til at arrangementer kunne afholdes.
Det er som bestyrelse for en forening som vores dejligt at opleve det engagement der i mange tilfælde er blevet
udvist, det viser jo egentlig os alle sammen at trods corona og andre hindringer, så er der en vilje til få aktiviteter
til at lykkes.
Men uden en lige så vigtig del af foreningen er jo selvfølgelig også medlemmerne, som bidrager det bedste de
kan og lyster, ved bl.a. at komme til arrangementerne med deres ponyer.
Ja vi har set nedgang de seneste år, men det er der formegentlig en meget specifik årsag til nemlig coronaen.
Den ser heldigvis ud til at falde lidt til ro nu og derfor kan vi glæde os over at vi med al sandsynlighed ser frem til
en kommende sæson hvor tingene bliver mere normale hvilket jeg tror vi alle vil glæde os over.
Siden sidste generalforsamling har der ikke været meget udstilling aktivitet, men det der har været er efter vores
opfattelse løbet af staben med pæn tilslutning og det er jo dejligt.
Vi i bestyrelsen har derfor brugt en del af vores tid til at gennemgå interne procedurer, hvad det helt eksakt
ender ud med er måske lidt for tidligt at komme med et bud på lige nu, men noget af det der har været oppe er
bl.a. om der findes andre eller bedre måder at styre vores forening på med hensyn til f.eks. regnskab,
medlemskartotek, rosetter og ærespræmier.
Netop ærespræmier bringer os videre i denne status.
Situationen er nemlig den at vores leverandør af den så velkendte og eftertragtede keramik hest har valgt at
stoppe sin butik, det er set med vores øjne rigtig ærgerligt, hvilket jo så betyder at det meget snart er slut med
keramikhesten som præmie til vores arrangementer - -

Vi har naturligvis haft dialog med leverandøren, omkring hvilke muligheder der kunne være for at vi kan bevare
keramik hesten - - den umiddelbare mulighed er, at vi er blevet tilbudt at overtage støbeformen og
rettighederne til keramik hesten - - det lyder jo meget fristende meeen sådan et tilbud har også sin pris og den
pris som andrager 50.000 kr. (den bedste pris vi har fået) vurderer vi i bestyrelsen at vi ikke kan investere så stor en del
af foreningens penge uden at vi har medlemmernes opbakning og accept. (det er jo jeres lommer pengene kommer fra)
Så derfor vil vi bede jer alle om at tænke over om det er løsningen, at foreningen overtager form og rettigheder
til keramikhesten eller vi skal finde på noget andet som kan erstatte denne præmie.
Som et ”aber dabei” skal vi også have i mente, at der løbende vil være nogle produktionsomkostninger, som vi
overhovedet ikke har nogen idé om hvilket leje de ligger i.
Noget andet der også har været med til at optage os er de nye regler om registrering af heste og ponyer i CHRregistret, samt udelukkelse fra konsum. (udelukkelse har altid været mulig men nu kan de ikke længere blive det)
Det er nogle regler der er indført qua Danmarks medlemskab af EU så det er en af de lidt tunge forordninger der
er at arbejde med, det giver nogle dønninger i vores måde at holde ponyer på - - f.eks. at nu er de pludselig ikke
længere ”kæledyr” men produktionsdyr med det der følger med.
Vi kan som enkelt stående forening ikke gøre meget andet end det som vi har gjort, nemlig at tilslutte os det ”at
lade SEGES varetage vores interesser”.
De datoer der har været sat for rettidig indberetning/registrering m.v., er derfor ikke noget vi har haft indflydelse
på, men er som andre forbund blevet dem ”dikteret”.
Og ja det har en ekstra økonomisk omkostning for de enkelte - Når så vi er ved det der koster ekstra så er det desværre en nødvendighed at vi justere deltager gebyrer m.m. op
til et niveau hvor der er større forenelighed mellem indtægter og udgifter, det vi allerede på nuværende
tidspunkt ved er at priserne for at leje sig ind til arrangementer er eller vil stige ret så betragteligt, om det
stopper ved det vi allerede ved eller det der er varslet ved vi ikke men som situationen er lige nu med stigende
priser på stort set alt, så kunne man godt få den tanke at der kommer flere justeringer.
Vi vil naturligvis forsøge at holde jer løbende orienteret og forsøge at holde omkostningerne så lavt som muligt
uden at det går ud over kvaliteten, men forvent at der vil komme justeringer.
Vi skal jo helst i alle tilfælde budgettere med et NUL som minimum.
I samme åndedrag har bestyrelsen forsøgt at holde omkostningerne til møder så lavt som muligt, ved at reducere
antallet af fysiske møder til en del online møder, om vi har ramt et fornuftigt leje hvad det angår kan vi ikke helt
bedømme på nuværende tidspunkt.
Med det vil jeg og resten af bestyrelsen bare sig tak for tilliden og engagementet og ønske jer alle en rigtig dejlig
og normal sæson.
Selvfølgelig begår vi fejl i ny og næ - - men opgaverne kommer jo oftest uden brugsanvisning.

