Nykøbing F. søndag d. 20. februar 2022

Referat af LFPT generalforsamling
Søndag den 20. februar 2022
Kl. 15.00
Kikko
Vendsysselvej 9
4800 Nykøbing F.
Dagsorden iflg. vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af budget 2022
7. Fastsættelse af kontingent 2022
8. Valg af formand (Jesper ønsker genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders R. ønsker – Jeannette H. ønsker ikke genvalg)
10. Valg af bestyrelsessuppleanter (Jeanette V. ønsker ikke genvalg)
11. Valg af revisorer (Solveig og Jacob ønsker genvalg)
12. Valg af revisorsuppleant (Henrik Moberg ønsker genvalg)
13. Valg af kuskerepræsentant (Laura ønsker genvalg)
14. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Jesper bød velkommen og foreslog først Henrik Moberg, som dirigent, men han takkede nej og i
stedet blev Anders Helge Nielsen foreslået og takkede ja til at diregere generalforsamlingen og han
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da den var oplyst via hjemmesiden og
facebook.
2. Valg af stemmetællere
Anders Helge foreslog at vi vendte tilbage til dette punkt om det skulle blive nødvendigt.

3. Formandens beretning
Jesper fremlagde sin beretning
Beretning for LFPT 2021
2021 sæsonen kunne trods corona restriktioner begynde 10 april
Årets første vinder var Hellestrupslunds Faust eller i daglig tale bare Faust. Med sin faste rytter Mie
Deichmann i 2:35,6
Sæsonen sluttede 16 oktober med årets 12 løbsdag - årets sidste vinder blev Elviruss med Sofie
Quist i den fine tid 2:00,3 for de 1200 m
Harald Lund s Miniløb
Harald Lunds miniløb havde i 2021 bare 3 deltagere men det var ikke ensbetydende med at løbet
ikke blev en seværdig affære for Gwahir Ax og Haurums Frega forstod at gi publikum et
spændende opløb som fald ud til Fregas fordel kørt af Jonathan i tiden 2:53,9
Derbydagen 2021
Monte derbyet blev vundet af Rain II med Clara i tiden 2:47,1
Mini Derbyet blev vundet af Mindy med Karina Bagge i tiden 3.34,7
Kriterium 2021 gik til Fyn med Pejnarve Ferry i ny rekord 2:11,1
Derby 2021 gik til Rain II med Laura i den fine tid 2:04 - Det var i øvrigt hendes far som havde
sponseret derbyet så stor tak for støtten.

Klubmesterskaber
Monte klubmester 2021 blev Rain II med Clara i tiden 2:42,2 for distancen 1640 m
De 2 klubmesterskaber i sulky gik til:
Haurums Frega med Jonathan i tiden 3.03,2 for de 1180 meter
Og Mindy med Karina Bagge i tiden 3,36.7 for distancen 720 meter
DM 2021
Dm er det op i en kuske del og en pony del.
Dm for kuske løb af stablen 29 maj på lunden, Clara var via sin tillel årets kusk 2020 udtaget til at
deltage hver kusk skulle ud 3 gange og da støvet lage sig havde Clara kørt sig til en 5. pl ikke nok
til en podieplads, men en kæmpe oplevelse.
Podie plads blev det der i mod til da Dm dagen 2021 blev afviklet på fyn den 7 august
For i Dagens 4 løb Monte DM U148cm blev det til en fin 2. plads til Dråbe Rosendahl med sin
rytter karina Bagge i tiden 2:37,4 for de 1640 m

I samme løb var Hellestupslunds Faust en lige så fin 3 for sin rytter Mie i tiden 3:02,4
Fra sølv & bronze skal vi nu til det pureste guld for det var nemlig hvad medaljen som RainII fik
om halsen efter han havde vundet 6 løb DM U130 cm var lavet af.
Rain fik i dagens anledning Camilla Germann Jensen i sadlen og stopuret stoppede allerede på
2:15,4 for de 1640m hvilket var ny rekord.
I rammeprogrammet var også Gwahir Ax og Freya til start og var en fin 5 er
Mere udenbys
For på vores nabobane SPT. Blev der kørt derby den 10 oktober
Og det må i den grad siges at omhandle LFPT ekvipager for indløbs rækkefølgen blev
På første pladsen Bådsgårdens suduko med Silas i tiden 4:27,4
2. Billy OG Joey
3.Lukas II Mads
4.Gwahir Ax Freya
Julefræs
Ponyer fra hele Danmark var samlet en maget kold 27. November på Fyn s væddeløbsbane.
Det er en dag med hygge og masser af flotte præmier dagen i gennem. Der var en del LFPT
ekvipager til start og helt til tops gik Findus og Clara i dagens 11 løb og så var julen redet, Nu
havde vi da i hvert fald juletræet.
At fremtiden ser lysere ud er en ekstra prøveløbs dag 4. December et godt eksembel på for her fik
hele 9 kuske/ryttere licens og 3 nye poner blev GK. Og meget vigtigt 2 nye monte ponyer som har
været en mangel, så forhåbetlig kan vi afvilke en masse officelle monte løb i 2022.
Galla
At karina Bagge have en helt fantastisk sæson 2021 er heller ikke gået ubemærket hen længer oppe
i systemet, for Karina var blande de 4 nominere i kategorien åretes ponyprofil 2021 ved den netop
afviklede hestesportens galla. Og hele det hipe der følger med, med interview til både Dansk heste
væddeløb og folketidende samt en masse dejlige minder opvejer at det så ikke blev til titlen denne
gang.
Klubmodul
At den samlede heste sport står over for en enorm forandring de kommende år kan mange næppe
være i tvivl om, det kommer heller ikke til at gå vores del helt forbi.
For fra Dansk Hestesport Ungdom har man et brændende ønske om at normalisere så meget som
muligt, og på sigt vil de enkelte klubbers hjemmesider blive udfaset og erstattet af klubmodul. Det
vil sige, ikke nu, men meget snart vil al kommunikation, startmelding, betaling af kontingent og
start gebyr kun kunne ske via klubmodul. Nu ingen panik for det skal nok blive godt, Benina har
været på et par vebinar møder og vil senere i dag sige et par ord mere om dette. Og jeg er ret sikker
på at vi også kan få arrangeret et foredrag hvor dem som står bag dette kommer og dygtiggør os.
For en ting er sikkert det er kommet for at blive.

Tak
En stor tak skal der lyde til de frivillige som løbs dag efter løbs dag støtter op om vores løb hvad
enten det er som dommer, informations passer, kaffe kage sælger noget 4 eller forældre, bedste
forælde. Uden jeres indsats kunne det ikke lade sig gøre at afvikle løb på den måde vi gør.
En lige så stor tak skal der lyde til sponsorerne som gør det muligt at køre om de fine pokaler med
mere som vi gør. Men ingen ting kommer af sig selv ud over lommeuld, så der skal lyde en kæmpe
tak og anerkendelse til dem som utrætteligt sørger for at vi har sponsorer. Der ligger et kæmpe
arbejde bag.
Økonomi
Vil jeg ikke komme så meget ind på men i runde tal er der et overskud på 18 000,Og en samlet kapital på 142 000,- gør at det er en meget, meget sund forening som vi driver.
Slutteligt vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde i 2021 og må det fortsætte i 22
og mange år frem.
Punktum.
4. Regnskabsaflæggelse
Benina fremlagde regnskabet og lod folk kigge det efter og der var en sjov undren over at beløbet
var lavt sat ud for fortæring i dommertårnet, da de mente den burde være højere med et smil på
læben 😊
Der var ingen andre kommentarer til regnskabet og det kunne derefter godkendes, med et overskud
på omkring 18.000 kr.
5. Indkomne forslag
Der er indkommet et forslag der indeholder følgende fra Benina Nielsen:
Hej
Jeg vil gerne foreslå at generalforsamlingen nedsætter et aktivitetsudvalg, med deltagere (måske
forældre) fra Travskolen, køreskolen og privat ponyejere.
.
Mvh Benina
Benina nævnte at hun synes der skulle være et udvalg der kunne hjælpe med og få arrangeret ture,
for der havde snak om det i nogle år at der har skulle arrangeres tur, men det var desværre ikke sket,
grundet corona og andet, så hun håbede med et udvalg, at der nemmere kunne kommes på en tur for
alle i og omkring klubben.
Bestyrelsen foreslog at de tog dette punkt med videre og ville fremlægge det på målerdagen og
pølsedagen og vil hører folk om de kan hjælpe med.

6. Godkendelse af budget 2022
Benina fremlagde at der var med vilje budgetteret et underskud, da der var tænkt at der ved et
aktivitetsudvalg, ville blive arrangereret turer til evt. Sverige, Bornholm med ponyer eller andet
hvad der kunne komme i tankerne.
Anders Helge foreslog at der vil blive kigget på at lavet en tur i den periode, hvor vi havde kører
pause med løbene i sommerferie perioden.
Budget er derefter godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent 2022
Kontingentet forbliver uændret for 2022.
• Aktive 350 kr.
• Passive 50 kr.
Klubbens aktive kontingent må ikke betales direkte via egen bank længere – det skal indbetales via
klubmodul fra fremtiden.
Benina vil kigge og udsende efter generalforsamlingen, en opkrævning på kontingent fra de aktive.
8. Valg af formand (Jesper Winther ønsker genvalg)
Jesper modtog genvalg uden bemærkning.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Anders R. ønsker – Jeanette H. ønsker ikke genvalg)
Anders R. modtog genvalg uden bemærkning.
Valg af 2 bestyrelsesmedlem var der først nævnt Mette Rygaard, men hun ønskede ikke da hun
rigeligt af poster andre steder og i stedet blev Mette Leegaard nævnt og hun modtog valget.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - (Jeanette V. ønsker ikke genvalg)
Der var rundspørgning i forsamlingen, hvor Patricia Nicole Slot blev spurgt om hun kunne tænke
sig at være bestyrelsessuppleant og det kunne hun og det samme blev Mette Rygaard spurgt til og
hun kunne også godt tage 1 af disse og der blev nævnt at Patricia blev 1 suppleant og 2 suppleant
blev Mette Rygaard.
11. Valg af revisorer (Solveig K. Hansen og Jacob ønsker genvalg)
Begge blev genvalgt uden bemærkning.

12. Valg af revisorsuppleant (Henrik Moberg ønsker genvalg)
Henrik blev genvalgt uden bemærkning.

13. Valg af kuskerepræsentant (Laura Spuhr Nielsen ønsker genvalg)
Laura modtog genvalg uden bemærkning.
14. Eventuelt
Benina fremlagde at alle i bestyrelsen skulle skrive så de skulle kvittere for børneattester hos
politiet, for de som arbejder med de unge børn og mennesker.
Mette Leegaard spurgte til om det kunne være en ide og hører klubbens børn til fællestræning, da
hun og hendes børn ville synes det ville være en hyggeligt.
Anders Helge takkede for god ro og orden med generalforsamlingen og den blev afsluttet kl. 16.02

