
Referat af ordinær generalforsamling i 
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark 
Lørdag den 21. november 2015, Hobro 
Referent Karina Vistisen 
Antal stemmeberettigede: 18 stk. 
 
Valg af dirigent og stemmetællere: 
Niels True blev valgt som dirigent. 
Niels erklærede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt ifølge foreningens vedtægter, og 
kan derfor gennemføres. 
Dagsorden blev gennemgået. 
Anita Queto og Aage Dahlsen blev valgt til stemmetællere. 
 
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed: 
Formand, Ole Wienecke fremlagde årsberetningen. 
 
Umiddelbart efter sidste års generalforsamling 2014 valgte Camilla Holm-Nielsen at forlade 
bestyrelsen og blev erstattet af Karina Vistisen. Efter regionsgeneralforsamlingerne er region 
Vest repræsenteret ved Niels Jørgen Andersen og region Øst ved Svend Hansen. Senere på 
året blev Marie Eliasen erstattet af Niels True. 
 
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2015. 
 
I regionerne har der været afholdt generalforsamlinger, ØDM og VDM samt championat. Bå-
de regioner og hovedforening arbejder på nye ideer til arrangementer, men det har været 
nødvendigt at aflyse p.g.a. for få tilmeldte. 
 
Niels True bestyrer fortsat hjemmesiden men der efterlyses input fra medlemmer til hjemme-
siden, så den fremtræder aktiv og interesseskabende. 
 
Der afholdtes temamøde på Lumby Skole, Fyn, hvor Jørgen Finderup fra Hestekontoret for-
talte om lineærkåring, som nogle andre avlsforeninger har taget i brug. 
 
Hingstekåring 2015 blev afholdt i et samarbejde med DSP og det fungerede rigtig godt. Der 
var tilmeldt 5 hingste. Den 3 årige hingst Golden Boy van De Stomslag fik 2 års avlsgodken-
delse. En anden 3 års opnåede ikke kåring. 4 års hingsten AB Jetstream opnåede 1 års 
avlsgodkendelse og blev årets hingst 2015. 2 stk. 5 års hingste med godkendt materialprøve 
blev færdig kåret. 
 
Der er afholdt hoppe- og vallakkåring i både region Øst og Vest. 
I region Vest blev der fremstillet 12 hopper, 3 vallakker og 4 føl. I alt blev 9 ponyer kåret i 
første klasse, her opnåede 5 ponyer en bronzemedalje. 4 ponyer blev kåret i 2A og 2 i 2B 
Region Vest årets hoppe blev Flintedals Nellie og bedste føl blev Elmholts Nobel.  
 
I region Øst blev der fremstillet 10 hopper og 2 føl. I alt blev 7 hopper kåret i 1 kl, her opnåe-
de 1 hoppe en sølvmedalje og 4 bronzemedalje. 3 ponyer blev kåret i 2A. 2 af de fremstillede 
ponyer kom fra Norge. 
Region Øst årets hoppe blev AB Cikorie og bedste føl blev Skovlundegårds La Tiff. 
 
Anja Broberg er således avler af både årets hingst og årets hoppe 2015. 
 
Stationsafprøvning blev på sidste års generalforsamling erstattet af 1. dags materialprøven 
som hvert år arrangeres af Hestekontoret i Skejby. 



4 stk. New Forest hingste og 1 stk. New Forest hoppe deltog ud af 19 heste og ponyer af 
forskellige racer. De 5 New Forest ponyer bestod alle materialprøven og var alle placeret 
mellem de 10 bedste. I top 4 var der 3 New Forest ponyer.  
Stort tillykke til Firfods Jezper Klein der både vandt i regi af New Forest og blev bedste på 
tværs af racer. 
 
Bestyrelsen har modtaget 3 ansøgninger om tildeling af elite status og følgende ponyer fik i 
2014-15 tildelt elitestatus. 
Elmholts Isabella NFB-E 1571 
Elmholts Diamant NFB-E 2000 
Tazet af Damagergård NFS-E 1779 
Diplomer blev overrakt. 
 
New Forest ponyerne har igen i år været godt repræsenteret godt på dyrskuerne rundt om-
kring i landet. 
 
Medlemsstallet pr. 1. november 2015 er 56 aktive, 32 familiemedlemsskaber og 75 juniorer – 
altså en lille tilbagegang i forhold til 2014. 
 
Ole Jensen understregede vigtigheden og nødvendigheden i at lave arrangementer i fælles-
skab med andre avlsforbund og Hestekontoret. 
 
Anette Munk gjorde opmærksom på at Juniorryttere mangler at ”få” noget for deres kontin-
gent. 
 
Ole Jensen efterlyste en kvittering på betalt medlemskab i form af en mail med medlems-
nummer og evt. en brochure. Niels True vil gerne arbejde med det tekniske. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
Fremlæggelse af revideret årsregnskab: 
Bent Jessen gennemgik årsregnskabet og redegjorde for hvorfor resultatet er et minus på 
godt 12.000,-. Der bl.a. skyldes at der har været færre betalende medlemmer, større udgifter 
til dommere og målere ved kåringer, større tilskud til regionerne til medlemspleje etc.  
 
Regnskab blev godkendt 
 
 
Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til 
ændring af medlemskontingent for det kommende år: 
 
Bent Jessen gennemgik budgettet. 
 
Budgettet blev godkendt og der sker ikke ændring af kontingentet for 2015-16.  
 
En stor tak til Bent Jessen for hans store arbejde, som kasserer for foreningen. Desværre, 
efter eget valg stopper Bent Jessen, som kasserer for foreningen og der skal findes en ny. 
Bent fortsætter til den ny kasserer er fundet. 
 
 
Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommissio-
nen: 
 
Karina gennemgik virksomhedsplanen for det kommende år. 



 
Kåringskommissionen for 2016 er Iben Tjelum, Christina Rasmussen, Milton Nielsen, Ole 
Wienecke, Lene Grimbühler + udenlandske dommere fra international liste. 
 
Virksomhedsplanen og kåringskommissionen blev godkendt. 
 
Behandling af indkommende forslag til ændringer i Avlsforeningen for New Forest 
ponyer i Danmarks vedtægter og regler 
 
Vedtægterne: 
Kapitel 1. Almindelige bestemmelser 
§1. ændres til: 
Foreningens navn er FORENINGEN FOR NEW FOREST PONYER I DANMARK. 
Forslaget trækkes. 
 
Kapitel 10. Hovedbestyrelsens virksomhed 
§ 21 stk. 3 tilføjes: 
Championaterne skal holdes i perioden 1. september til 30. november. 
Hovedbestyrelsen skal til en hver tid sørge for at proportionerne til Championat- og Medalje-
ridning ligger på foreningens hjemmeside. Hovedbestyrelsen er forpligtiget til løbende at kor-
rigere disse bestemmelser, såfremt der findes fejl og mangler i disse. 
Forslaget trækkes 
 
§ 23 ændres til: 
Regionerne afholder generalforsamling en gang årligt i perioden 15. januar til 28. februar. 
Forslaget trækkes 
 
§38. ændres til 
Hvert år i januar udbetaler hovedbestyrelsens kasserer et beløb pr. betalende medlem i regi-
onen pr. 31. december ( i foregående år) til regionsbestyrelserne. 
15 for – 1 imod – 2 blanke - Vedtaget. 
 
Stk. 2 ændres til: 
Beløbet fastsættes af foreningens hovedbestyrelse, tilskuddet kan ikke blive mindre end det 
fastsatte beløb året før. 
2 for – 14 imod – 2 blanke – Faldet. 
 
Regler om registrering og kåring. 
 
§7. 
Stk. 2 ændres til: 
Tilmelding af hingste, hopper og vallakker til kåring er bindende. Ved forfald kan ½ af tilmel-
dingsgebyret tilbagebetales eller tilmeldingsgebyret, kan benyttes året efter til samme pony, 
mod ejers underskrift på tro og love og med angivelse af grunden til forfaldet. Opstaldnings-
gebyr kan tilbagebetales indtil 3 dage før kåringen. 
13 for – 0 imod – 5 blanke – Vedtaget. 
 
§17. 
Stk. 5 ændres til: 
Kåringen afholdes både i Region Øst og Region Vest hvert år, på et sted valgt af regionsbe-
styrelserne, med gode faciliteter. 
2 for – 14 imod – 2 blank – Faldet 
 
Ovenstående forslag er stillet af Anette Munk 
 



Forslaget er fremsat af bestyrelsen 
 
§ 17  
 
Nuværende 
 
Stk. 5 Kåringen afholdes samlet en gang årligt. Kåringen foregår på skift i de tre regioner på 
et centralt beliggende sted med gode faciliteter. 
 
Ændres til: 
 
Stk. 5 Kåringen afholdes en gang årligt. Hovedbestyrelsen fastsætter antallet af kåringsplad-
ser 
 
14 for – 3 imod – 1 blank – Vedtaget. 
 
Nedenstående forslag er stillet af Anette Munk 
 
Hovedbestyrelsen er forpligtiget til at sørge for så vidt muligt at tilmeldingsgebyret for hoppe-
kåringen svarer til udgiften for en kåring. 

5 for – 1 imod – 12 blank.  Forslaget er faldet jf. afstemningsreglerne i Vedtægter, 
kapitel 11. stk. 3. Vedtagelse af et forslag om ændring af foreningens regler for regi-
strering og kåring, avlsplan mv. kræver, at mindst halvdelen af de tilstedeværende 
medlemmer stemmer for forslaget. 
 
 
 
§ 22A tilføjes: 
Hovedbestyrelsen betaler 2 DSA Dommere eller en DSA dommer og en eksamineret berider 
samt 
kørselsgodtgørelse til dressur championaterne efter regning fra Dommer/berider. 
4 for – 12 imod – 2 blank. Faldet 
 
 
§ 22B tilføjes: 
Hovedbestyrelsen betaler DSA Dommer samt almindelig dommer samt kørselsgodtgørelse til 
spring 
championaterne efter regning fra Dommere. 
4 for – 11 imod – 3 blank. Faldet 
 
§22F: tilføjes: 
Der skal til medaljeridningen dømmes af enten 2 C dommere eller 1 B dommer. 
Forslaget trækkes. 
 
Stk. 2 Registreringen af opnåelse af medalje foretages af hovedbestyrelsen, efter indsendt 
dokumentation fra regionerne. 
Forslaget udsat. 
 
 
§23. ændres til: 
Hovedbestyrelsen giver ærespræmier ved ovenstående skuer, efter følgende fordeling 
17 for – 0 imod – 1 blank. Vedtaget 
 

 



 
 
 
 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Asge Nilsson – modtager ikke genvalg 
  Ole Wienecke – modtager ikke genvalg 
  Werner Månsson – modtager ikke genvalg 
  Karina Vistisen – modtager genvalg 
  Niels True – modtager genvalg 
 
Valgt til bestyrelsen blev, Lene Thaulow, Niels True og Karina Vistisen for 2 år og Lene Ja-
cobsen og Jytte Madsen for 1 år. 
 
Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
Valgt som suppleant blev Asge Nilsson for 2 år og Verner Månsson for 1 år. 
 
Valg af 2 revisorer: 
Valgt blev Kurt Nedersee og Anette Munk. 
 
Valg af revisorsuppleant: 
Valgt blev Fritz Hansen. 
 
Eventuelt: 
 
Sidse Dahlin har tilbudt muligheden for at afholde hingstekåring hos dem privat – således at 
kåringsudgifter kunne reduceres. 
 
Generalforsamlingen gav udtryk for at foreningen skulle forsætte samarbejdet med DSP om-
kring hingstekåringen. Begrundelsen er at der er en større tilskuer tiltrækning og bedre for-
hold til tilskuer, større reklameværdi og forholdene for hingstene vil være bedre – her tænkes 
opvarmningsforhold en dag med 10 graders frost. 
 
Måling til hoppekåring – generalforsamlingen gav opbakning til at bruge uautoriseret måler til 
hoppekåringer for her, at spare honorering af måler i form af timeløn + kørselspenge.  
 
Anita Queto takkede for sin buket overrakt til hoppekåring region Vest for hendes virke som 
avler i 20 år. Samtidig en tak til regionen for dens arbejde og til de personer der prof. fremvi-
ser vores ponyer. 
 
Ole Wienecke takkede for en god dag. Tak til Niels True for en velstyret generalforsamling. 
Tak til Bent Jessen for hans år som kasserer for foreningen. 
 
Niels True afsluttede sit hverv som ordstyrer. 
 
Ole Wienecke afsluttede generalforsamlingen 2015 med tak for god ro og orden.  


