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Referat af LFPT generalforsamling 

 
Søndag den 19. februar 2017 

Kl. 14:00 

Kikko – Lindholmcentret  

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 2017 

7. Fastsættelse af kontingent 2017 

8. Valg af formand (Jesper Winther ønsker genvalg) 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Nadja Finne og Benina Nielsen ønsker genvalg) 

10. Valg af bestyrelsessuppleanter (Martin ønsker genvalg) 

11. Valg af revisorer (Henrik og Solveig ønsker genvalg) 

12. Valg af revisorsuppleant (Bent ønsker genvalg) 

13. Valg af kuskerepræsentant (Morten ønsker ikke genvalg) 

14. Eventuelt  

 

 

1. Valg af dirigent 

Jesper Winther forslog Anders H. Nielsen (AHN) som dirigent for generalforsamlingen. AHN 

kunne starte med at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  

 

2. Valg af stemmetællere 

Anders H. Nielsen forslog at man vendte tilbage til dette punkt, hvis det blev nødvendigt.  

 

3. Formandens beretning 

 

Beretning for travåret 2016 for LFPT. 

 

Start skuddet for 2016 sæsonen lød 19 Marts på en showdag. Vores 

første af i alt 12 løbsdage var 9 April og sidste løb i sæsonen blev kørt 15 

oktober. Og hvad skete der så i den mellemlæggende periode, jo der sket 

en masse spændende ting,  vi afviklede bland andet. 
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DM i monte  

Harald lunds miniløb som gav lokal sejer til Noller og sabine. 

Derby dagen  

Samt vores pokal løb med følgende sponsorer: 

Momse 

I/s vestervang 

Equipages 

Entreprise Anders Falk Rasmussen 

Stald Kikko 

Bodillen 

Travtræner Liv Jorum Lund 

Dyrlæge Berner Olsen 

Hesteejerforeningen på NFT. 

Maigold 

Rutineløbsbødekassen  

Tu foreningen 

Henrik Falk Rasmussen 

 Travdiscounts ponyserie 2016 

Samt Strandgårdens blomster for fine buketter året igennem 

Der skal lyden en stor tak til disse sponsore. 

Foreningen var også repræsenteret ved bland andet Nordisk mesterskab  
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Mini Copenhagen Cup samt på de værse storløbsdage rundt om på landes 

baner. 

DM. 2016 blev afviklet i Skive 

Det blev til en flot guldmedalje til Laura og kæck i kategorien under 

100cm. 

LFPT. Var flot repræsenteret ved dette fine arrangement hvor kuske som  

Laura Spuhr Nielsen, Kamilla Gildsgård, Clara Skovgård, Sabine 

Mortensen, Maria Blæsbjerg, samt Morten Møller havde taget hele 10 

ponyer med til det vest Jyske. 

 

Frem tiden. 

Det er med stor glæde at der nu syntes at være en bæredygtig plan for 

trav og galop sporten fra politisk side, dette gør at de sorte skyer som har 

hængt bland andet over NFT. Nu syntes i hver fald for en periode at være 

afløst af sol og en stigene optimisme. 

2017 sæsonen listes i gang 18 marts med en pølse trænings dag, og hvad 

er nu det for noget.  

Det er tænkt som et socialt arrangement, hvor vi først køre nogle 

træningsløb hvor alle starter stort set fra samme distance og følges rund 

og der vil førs være fri fart i opløbet efter en forhåbentlig go gang træning 

slutter vi af med lidt socialt samvær og masser af pølser og måske en 

historie fra da mor var dreng, alle er velkomne denne dag dog skal man 

tilmeldes men mere her om senere. 

Travbanens championats fest er i år udgivet til også at hylde årets:  

Pony Trav kusk 
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Pony Monte rytter 

Samt årets fighter 

Championtsfesten afholdes Lørdag den 11 Marts kl 18 

Pris for dette er 250 for voksne og ½ pris for børen under 12 år 

For yderligere info henvises til Hesteejerforeningen. 

Et problem som bestyrelsen er meget opmærksom på er rekruttering af 

nye kuske/ryttere samt ponyer vi har vent flere emner med bla. Travskole 

samt synliggørelse af vores eksistens, men hvis nogen sidder med en go 

ide så kom endelig til bestyrelsen med den, da det desværre går lidt den 

gale vej. 

 

En stor tak til vores sponsorer som året igennem velvillig bakker op om 

vores sport. 

En stor tak til Travbanen for at være meget imøde kommende  over for 

vores ønsker 

En stor tak til ”officials” på løbsdage 

Slutteligt vil skal der lyde en kæmpe tak til alle jer som på hver jeres måde 

bidrager til at vi voksne som børen kan dyrke den sport som vi elsker så 

højt. 

4. Regnskabsaflæggelse 

 

Benina Nielsen fremlagde klubbens regnskab og kunne konstatere at klubben havde et overskud. 

Overskuddet skyldtes de mange sponsorater som klubben havde fået i sæson 2016.  

 

Sabine spurgte til udbetaling omkring DM i Skive og Anders fortalte lidt omkring dette, og håbede 

der snart var penge på vej fra forbundet. 

 

Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 
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5. Indkomne forslag 

 

Der var indkommet et mundligt forslag og forslaget var: 

 

Forslag til at ændre i klubbens vedtægt paragraf 4 stk 2 fra  

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt medio februar og indkaldes med mindst 3 

ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne og ved annoncering i den 

lokale dagspresse 

 

Ændres til  

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt medio februar og indkaldes med mindst 3 

ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne på brev/mail, på 

hjemmesiden eller i den lokale dagspresse eller på facebook.  

 

6. Godkendelse af budget 2017 

Benina Nielsen fremlagde klubbens budget for 2017  

 

Henrik Moberg kom med kommentar om, hvorfor vi holdte på uændret aktive budget, når Jesper 

nævnte at vores aktive kuske side var dalende. Svaret til dette var, at vi ville ud og gøre os mere 

synlige på bl.a. LF Hestedag i august og til Roskilde Dyrskue i september, samt andet der vil være 

muligt for os, at fremvise vores klub. Derudover vil der blive lavet en masse reklame og flyers til og 

kunne omdele omkring, hvad der sker i klubben. 

 

Herefter blev budgettet godkendt. 

 

7. Fastsættelse af kontingent 2017 

Kontingentet forbliver uændret for 2017.  

 Aktive 350 kr.  

 Passive 50 kr. 

 

8. Valg af formand (Jesper Winther ønsker genvalg) 

Jesper Winther som formand.  

 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Nadja Finne og Benina Nielsen ønsker genvalg) 

Nadja Finne og Benina Nielsen blev genvalgt uden bemærkninger.  

 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Martin Pokrywiecki ønsker genvalg) 

Martin Pokrywiecki blev genvalgt uden bemærkninger til 1 suppleant. 2 suppleant blev af 

forsamlingen udpeget til og være Karina Skovgaard og hun tog i mod og blive 2 suppleant til 

bestyrelsen. 

 

11. Valg af revisorer (Henrik Moberg og Solveig Kofoed Hansen ønsker genvalg) 

Henrik Moberg og Solveig Kofoed Hansen blev genvalgt uden bemærkning.  

 

12. Valg af revisorsuppleant (Bent Hansen ønsker genvalg) 

Bent Hansen blev genvalgt uden bemærkninger.  
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13. Valg af kuskerepræsentant (Morten Møller ønsker ikke genvalg) 

Morten Møller ønskede ikke genvalg, men forslog Laura Spuhr Nielsen som kuskerepræsentant.  

Laura tog i mod tilbuddet og ønskede at blive kuskerepræsentant. 

 

14. Eventuelt  

 

Anders Helge Nielsen fortalte supplerende til formandens beretning, at sporten var i god udvikling 

og oplyste at der var en god og fornuftig plan lagt for travsporten fremadrettet. 

 

Henrik Moberg stillede spørgsmål omkring en pony 

 

Ønske omkring mere styring af NM – Anders tager det med til forbundet.  

 

Forslag til at få Søren Aaen hertil i forhold til at vise klubben frem fra denne side af sundet. 

 

Kl.: 15:11 kan Anders H. Nielsen afslutte generalforsamlingen og sige tak for god ro og orden.   


