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REFERAT 
Generalforsamling i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i 

Danmark, den 29. maj 2021. 
 
 

Afholdt på Hovmarkens Ridecenter, Slagelse med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed. 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt, forslag 

til ændring af medlemskontingent for det kommende år. 
5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af 

kåringskommission. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: Jytte N. Madsen 
 Bertine Davelaar 
 Yderligere 2 pladser frem til næste generalforsamling. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
På valg er: Lene Jacobsen 
 Brit Andersen 

9. Valg af 2 revisorer: 
På valg er: Kurt Nedersee 
 Anne Koch 

10. Valg af revisorsuppleant. 
11. Eventuelt. 

 
 
Der var fremmødt 16 stemmeberettigede til generalforsamlingen. 
 
Formanden (Jytte Madsen) bød velkommen. 
 
Ad.1.) 
Bestyrelsen forslog Niels True som dirigent, som blev valgt med akklamation. 
Mia Jørgensen og Jill Mandrupsen blev valgt som stemmetællere. 
 
Niels True konstaterede at indkaldelsen til - og afholdelsen af generalforsamlingen var 
lovlig under hensyntagen til gældende COVID-19 bestemmelser. 
 
Ad. 2.) 
Formanden aflagde beretningen (vedhæftet). 
 
Der var ingen kommentarer og beretningen godkendtes. 
 
Ad. 3.) 
Kasseren fremlagde årsregnskabet, som viste et overskud på ca. 22.000,- kroner. 
Regnskabet blev godkendt.  
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Regnskabet blev kommenteret med, at den decentrale kåring havde været positivt både 
økonomisk og med involvering af lokale medlemmer. 
 
Ad. 4) 
Kasseren fremlagde budget for 2020 – 2021. Der budgetteres med afholdelse af 
kåringsfestival i august og uændret kontingent.  
Der er budgetteret med et underskud for kåringsfestival på 35.000,- kroner hvilket vil 
medføre et årsunderskud på ca. 15.000,- kroner. (Budgetforslag er vedhæftet referatet). 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
Ad. 5.) 
Formanden fremlagde virksomhedsplan (vedhæftet), - blev godkendt. 
 
Forslag til kåringskommission (vedhæftet) blev fremlagt og godkendt . 
Der blev fremsat kommentarer om, at det ikke længere hedder ” championatsdommere”. 
Rettes til ”DRF-dommere jf. reglerne”, og DRF kontaktes for at få den gældende betegnelse 
for dommere til dressur og spring. 
 
Ad. 6.) 
Der var indsendt forslag fra Bestyrelsen, Reg. Øst samt  Mia Jørgensen. Forslaget fra Mia 
Jørgensen blev trukket. 
 
Bestyrelsens forslag (1 – 10) til ændring af regler om registrering og kåring i 
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark: 
 
Forslag 1: Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 2: Der var spørgsmål til hvide ponyer med lyserød hud – denne type kan ikke 
forekomme hos New Forest ponyer. Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 3: Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 4: Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 5: Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 6: Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 7: Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 8: Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 9: Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 10:  Forslaget trækkes og DRF kontaktes for at få den korrekte dommerbetegnelse. 
 
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter for Avlsforeningen for New Forset 
Ponyer i Danmark: 
Forslag 1: Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 2: Vedtaget enstemmigt 
Forslag 3: Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 4: Vedtaget enstemmigt. 
Forslag 5: Vedtaget enstemmigt. Det foreslået at i §11 stk. 2 . tages ”Kasserer” ud, så det 
er muligt at vælge en kasserer uden for bestyrelsen, hvilket kan stilles som forslag til næste 
generalforsamling. 
Forslag 7: Vedtaget enstemmigt, 
Forslag 8: Der var en redaktionel fejl i det indsendte forslag, idet ”(Beføjelser?)” skal slettes. 
Generalforsamlingen accepterede dette og godkendte forslaget. 
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Forslag til vedtægtsændringer fra Reg. Øst: 
 
Ændringsforslag 1: Vedtaget enstemmigt. 
Ændringsforslag 2: Trækkes og genfremsættes til næste generalforsamling med en mere 
præcis tekst. 
Ændringsforslag 3: Vedtaget enstemmigt. 
 
Ad.7.) 
Jytte Madsen og Bertine Davelaar accepterede genvalg. 
Som bestyrelsesmedlemmer frem til næste generalforsamling blev foreslået Jennifer 
Jørgensen og Fritz Hansen – begge accepterede valget. 
 
Ad. 8.) 
Følgende blev foreslået som suppleanter: 
Grete Møller, Svebølle og Niels True, Tappernøje – Begge accepterede valget. 
 
Ad. 9.) 
Anne Koch og Kurt Nedersee blev genvalgt. 
 
Ad. 10.) 
Aage Dahlsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Ad. 11.) 
Tom Pedersen ønskede indkaldelse til generalforsamling mere end 14 dage før. Datoen er 
kendt i god tid og bestyrelsen vil forsøge at udsende materiale så tidligt som muligt. 
 
Jacob Holm spurgte til hvad man gør med en 30 dages materialeprøve. Den 30 dages 
prøve er p.t. ikke muligt i New Forset Foreningens regi. 
 
Mia Jørgensen spurgte til begrundelsen for engelske rideklasser ved Kåringsfestival.  
De pågældende rideklasser kræver ikke DRF-dommere, (man har tilsagn fra en dommer), 
de kan rides på græs og giver mulighed for at prøve noget nyt. 
 
Lene Jacobsen vandt sidste år transport af materiale til springbane. Det undersøges, om 
det er muligt at få det i år. 
 
Kurt Nedersee syntes at Dyrskuepladsen i Odense er et godt valg som plads for 
Kåringsfestival. 
 
Kåringsvinderne i de forskellige klasser i 2020 inviteres til Kåringsfestival i år for at dyste 
om titlen som over-all vinder. 
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke alle for deltagelsen Niels True for 
god og effektiv mødeledelse, og inviterede på kaffe/the og kage. 
 
 
 
Referent, Fritz Hansen 
 


