
Referat af generalforsamling  
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark  
Lørdag d. 17. november 2018 kl. 11.00  
Hos Mia Jørgensen, Næstvedvej 294, 4100 Ringsted.  
 
 
Formand en byder velkommen. 
16 stemmeberettigede medlemmer til stede. 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Dirigent: Tom Pedersen foreslået og valgt. 
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 
Stemmetæller: Mia Jørgensen og Britt Andersen. 
 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed. 
Formanden aflægger bestyrelsens beretning. 
 
Niels True roste gruppen af medlemmer der tog del i arbejdet omkring Internationalt dommer møde 
lige fra planlægning til den praktiske afholdelse og til værter ved mødet fredag aften, kursusdelen på 
Stutteri Horsemosen og til festaftenen hos Lene Jacobsen. Et godt veltilrettelagt arrangement der 
fungerede i alle faser.  
 
Ligeledes roste Niels True region Øst for afvikling af hoppe/vallak kåring på Landbrugsskolen i 
Roskilde. Super gode faciliteter og specielt en mere end godkendt ridehus bund. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 

 Fritz Hansen fremlagde årets regnskab. Det ser ikke positivt ud. Bestyrelsen har ønsket at skyldige 
 omkostninger der vedrører regnskabsåret 2017/18 føres herunder således der er gjort rent bord 
 forud for næste års regneskab. En af udfordringerne er et dalende medlemstal og derudover har der 
 været udgifter ekstraordinært til temamøde ved sidste års generalforsamling og der har været 
 afholdt internationalt dommer seminar der ikke var budgetteret med. 
 
 Fritz fremhævede at bestyrelsen er afregnet færre kilometerpenge eftersom der afholdes flere 
 bestyrelsesmøder via internettet og udgiften til gaver til brug til dommere og til ærespræmier er 
 faldende med baggrund i indkøb med gode rabatter. 
 
 Der blev en god debat om muligheder for at reducerer udgifter – sætte tæring efter næring, 
            men fremfor alt at øge antallet af medlemmer.  
  
 Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til 

ændring af medlemskontingent for det kommende år. 
 Fritz fremlagde budget for 2018/19 der løber rundt. Et ønske er flere medlemmer.  
 Som udgangspunkt er der ikke medlemstilskud til regionerne i 2019, som følge af at 
 hovedforeningen betaler for kontingent til DRF – et must for regionerne til afholdelse af 
 stævner samt for championatsdommerne. 
 Til internationalt møde 2019 som foreningen er vært ved er der afsat 11.000 kr, udgifter 
 derudover skal dækkes af sponsorater. 
 Medlemskontingentet er uændret.  
 
 Budget blev godkendt. 
 

5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission. 
 Karina gennemgik virksomhedsplanen.  



 Kåringskommissionen blev godkendt. Dog blev bestyresen opfordret til at bruge Jørgen Finderup, 
 SEGES som dommer i stedt for at hente internationale dommere ind såfremt de koster 
 mere end konsulent betaling. 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
 Forslag til tilføjelse af eksisterende vedtægt kapitel 1 § 2. 
 at være med til at øge og fastholde børn og unges interesse for at arbejde med New Forest ponyer, 

 oplære navnlig børn og unge i alt vedrørende hestens brug og pleje samt fremme interessen for 

 ridesporten gennem aktiviteterne i foreningen. 
 
 Vedtaget med 16 for og 0 imod. 
  
 Forslag til tilføjelse af eksisterende vedtægt kapitel 2 ny § 7 stk. 7. 
 Superfamilie medlemskab. 
 Vedtaget med 13 for og 3 imod 
 
 Forslag til tilretning af regler for registrering og kåring  
 § 22F ændret til  
 § 22F. E  Ne  Forest po y ka  tilføje ”R” til sit NF u er, h is de  ed de  af fore i ge  
 holdte ” edaljerid i g” op år både Bro ze, Søl  og Guld. I dressur skal der i i u  op ås 
 65% for at opnå medalje. I springning skal der rides fejlfri hovedrunde for at opnå medalje. 

 Det er en forudsætning af at klasserne dømmes af en minimum C-dommer. 

 Vedtaget med 14 for og 2 blanke 
 
 Forslag til tilretning af regler for registrering og kåring  
 § 22F ændret til  
 § 22F. Medaljeridning rides i følgende klasser i henholdsvis dressur og spring:  

 Dressur:  

 • Bro ze edalje rides i LB2B  
 • Søl edalje rides i LA2B  

 • Guld edalje rides i LA4B  
 • Dia a t edalje rides i PRI  
 • Rubi edalje rides i PRM  
 I spring skal der rides fejlfrit i hovedrunden:  

 • Bro ze edalje rides i LB**  
 • Søl edalje rides i LA*  
 • Guld edalje rides i LA**  
 • Dia a t edalje rides i MB*  

 • Rubi edalje rides i MA*  
 Vedtaget med 16 for og 0 imod. 
 

 
7. PSSM1 

Jytte Madsen redegjorde for denne arvelige defekt, der er fundet i England og i år og så i 
Danmark. Fundene i England og Danmark relaterer umiddelbart ikke til samme linje. 
Stambogsudvalget arbejder videre med at få overblik over udbredelsen inden for racen . 
Flere af deltagerne i GF opfordrede til at iværksætte yderligere prøveudtagning f or at få så 
mange af vore hingste og avlshopper som muligt testet fri. Et endnu ikke afklaret spørgsmål 
i forbindelse med PSSM1 er det handelsretslige i forhold til ponyer, der bærer det def ekte 
gen. Som for Myotoni og CA er det Lene Jacobsen, der varetager forsendelse af prøver til 
laboratoriet, i dette tilfælde i England, og registrering af resultater af prøverne .  
Det er vigtigt at huske, at disse arvelige defekter ”ikke er nogens skyld” og at vi skal finde 
alle de ponyer, der har raske gener for at sikre den fremtidige avl. Alle racer f inder i disse år, 
med den lette adgang til genetiske undersøgelse, arvelige tilstande, der kræver 
avlsmæssige overvejelser.  



  
 

8. Bestyrelsen ønsker en debat om, hvad vi som forening kan gøre for, at øge antallet  af 
medlemsskaber? 

 Niels True indledte med hvad værdi får jeg af et medlemskab.  
 Facebook gruppen New Forest Avler har 570 medlemmer – dem burde vi kunne kanaliserer 
 nogle af ind i vores forening.  
 Vi skal fastholde vores medlemmer og gøre det attraktivt at være medlem.  
 
 Sisse Dahlin efterlyste en nemmere måde på tegning af medlemskab – savner et girokort. 
 
 Kurt Nedersee efterlyste et senior medlemskab og opfordrede til at bruge de lokale aviser til 
 at bringe små artikler og reklamere skjult for New Forest Ponyen. 
  
 Tom Pedersen foreslog nye medlemmer til ½ pris det første år. 
 
 Brit Anderen foreslog en mentor ordning for avlere og ryttere der skal reklameres på hjemmeside og 
 Facebook. 
 Presse ansvarlig for, unge, voksne, region Øst/Vest, facebook ….. 
 Planlagt markedsføring på sociale medier, evt. ud fra en brugerundersøgelse. 
 Spørgeundersøgelse på facebook – hvad skal der til for at tegne medlemskab? 
 
 Heidi Søndergaard foreslog brochure til brug til nye medlemmer og gerne et medlemsblad. 
 
 Verner Månsson – vi mangler et link fra hjemmesiden til Facebook grupperne. 
  
  

 
9. Valg af bestyrelsesmedlemm er 

 
 Først blev der orienteret om, at Vivi Lyholm der sidste år blev valgt for en 2 årig periode har 
 valgt at trække sig og suppleant Mie Skovgaard er trådt i stedet. 
                      
 På valg er:   Jytte Madsen 
  Albertine Davelaar 
 Jytte og Albertine modtog begge genvalg og blev valgt for en ny 2 årig periode 
 

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 På valg er:  Fritz Hansen 
 Fritz ønskede ikke genvalg – men forsætter med posten som bogholder. 
 
 Mia Jørgensen blev valgt for 2 år og Brit Andersen blev valgt for 1 år. 
 
 
 

11. Valg af 2 revisorer 
 På valg er:  Kurt Nedersee 
 Anne Koch 
Anne Kock og Kurt Nedersee modtog begge genvalg. 
                       

12. Valg af revisorsuppleant  
 På valg er:   Bent Jessen 
 Aage Dahlsen blev valgt som revisorsuppleant. 
 

13. Eventuelt. 
 
 Festival 2020 bliver afholdt på Odense Dyreskueplads den 31. juli til den 2. august. 
 Vi kan være stolte af, at i 2019 er Ole Wienecke inviteret til England for at dømme Overall Supreme 
 Champion klassen ved The New Forest Pony Breeding & Cattle Societys show. 
 


