Nykøbing F. lørdag den 26. juni 2021

Referat af LFPT generalforsamling
Lørdag den 26. juni 2021
Kl. 16:15
Nykøbing F. Travbane på tilskuerpladserne
Gedser Landevej 22
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 2021
7. Fastsættelse af kontingent 2021
8. Valg af formand (Jesper ønsker genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Benina ønsker genvalg – Heidi ønsker ikke genvalg)
(Anders Helge Nielsen stiller gerne op)
10. Valg af bestyrelsessuppleanter (Jeanette V. og Jeanette L. ønsker genvalg)
11. Valg af revisorer (Solveig ønsker genvalg – Henrik ønsker ikke genvalg)
12. Valg af revisorsuppleant (Bent ønsker ikke genvalg)
13. Valg af kuskerepræsentant (Laura ønsker genvalg)
14. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Der blev foreslået Bodil som dirigent og hun konstaterede at der var lovlig indkaldt, trods de
omstændigheder der er pt. Grundet corona restriktionerne.
2. Valg af stemmetællere
Bodil foreslår at vende tilbage til dette punkt hvis det skulle være nødvendigt.

3. Formandens beretning
Jesper fremlagde sin beretning

Beretning fra året 2020
Sæsonen 2020 fik den værst tænkelige start da de 6 første løbsdage måtte aflyses
pga. corona, men d. 20. juni kunne vi endelig komme i gang med 2020 sæsonen
Årets første vinder var Thybo s Cæsar med Kira Merete Frost.
Derbydagen 2020
Monte derbyet blev vundet af Bailey D med Mie Deichmann i ny rekord 3,11,6 g
Mini derbyet gik til Findus med Clara i ny rekord 3,04,5 med galop
Kriterium 2020 blev vundet af Mindy med Karina Bagge Nielsen
Derby 2020 Rain II med faste makker Laura Sphur Nielsen i fine 2,08,5 med en lille
galop
Fra derbydagen kan også nævnes at der i de 7 løb blev sat hele 12 nye rekorter det
var flot gjort af heste og kuske.
Harald lunds miniløb
Harald lunds miniløb plejer jo at blive afviklet på mindeløbsdagen men pga. corona
restriktioner var dette ikke tilladt i 2020 udgaven men 5 september blev det afviklet
vinderen blev Finally med Sofie Quist i ny rekord 2,09,7 med galop
Klubmesterskaber 2020
Hele 3 mesterskaber var det blevet til.
Det første mesterskab blev vundet af Jensen med faste makker Jonathan i 2,32,2
med en lille galop det var i øvrigt ny rekord for Jensen
Det andet mester skab gik til Ismile med Lucka Pedersen i 3,27,1 det var ny rekord
for Ismile.
3 og sidste mesterskab var monte klubmesterskab fik Bailey D med Mie Deichmann
som vinder i 3,19,3 med galop. Det var i øvrigt årets sidste løb for 2020 sæsonen.

Championaterne 2020
Årets kusk blev Clara Winther Veel med 7 sejre 4 anden pladser og 1 tredieplads
Årets pony blev Findus med 7 sejre 4 anden pladser og 1 tredieplads
Findus lagde i øvrigt ud med at vinde sine 5 første starter.
Årets monte rytter blev Mie Deichmann med 4 sejre 2 andenpladser og 1
tredieplads
Årets monte hest blev Baily D med 4 sejre 2 andenpladser 1 tredieplads.
Et kæmpe tak skal der lyde til alle de frivillige som løbsdag efter løbsdag bakker op
om vores arrangement.
Et kæmpe tak skal der også lyde til dem i dommertårnet det er ikke altid nemt at
skulle skride til diskvalifikation eller andet, men i gør en super indsats som alle
sætter stor pris på.
En meget stor tak skal der også lyde til vores trofaste sponsorer som gør det muligt
at køre om så fine præmier som vi gør, i samme skal nævnes en tak for det store
arbejde som Anders ligger i at opsøge sponsorater og ikke mindst sender et fint
billede som tak når løbet er afviklet. Det arbejde er guld værd for vores forening.
En lille opfordring skal lyde til alle om at holde sig ajour med love og regler, der
kommer hele tiden nye ting til også midt i sæsonen kommer der tilføjelser til
Eksembevis udstyrsliste og sundhest vil der også blive stor fokus på fremover.
Man kan sige at 2020 sæsonen blev en blød mellem ting pga. corona restriktioner
hvor vi en overgang ikke en gang måtte have publikum eller bare købe en sodavand
var forbudt, men det var for at beskytte mod denne virus, så vi alle nu kan nyde
sommerens komme. Når alt dette er sagt er det rigtig flot at vi kommer igennem
sæsonen med et overskud på omkring 16000,- for udfordringer og forhindringer har
der været nok af .
4. Regnskabsaflæggelse
Benina fremlagde regnskabet og gav et overblik over hvordan regnskabet så ud og gav et indblik i at
der var et overskud på 16.000 efter der var trukket udgifter fra indtægten.

5. Indkomne forslag
Mette Leegaard havde to forslag:
Det ene forslag var omkring voltevagter med og lave en anderledes fordeling af voltevagter, da det
kan være streseende med at opvarme, være voltevagt og andet, om der ikke kunne en ny lødning,
som lunden modellen, med at en forældre har en voltevagt ved volten efter ens barn. Jesper siger vi
tager det med til bestyrelsen og
Det andet forslag er omkring monté med og samle monté og trav sammen, for det er en lidt mangel
varer da der mange gange kun er få til og deltage i løbene og for at de kan blive registreret, og
Mette fortalte at det var en bestemmelse at banerne selv kan styre om de vil blande løbene, og dette
blev drøftet og vendt med forsamlingen at der kunne laves til mulighed for der kan meldes til
blandet løb, ren trav og ren monte som en mulighed.
6. Godkendelse af budget 2021
Benina fremlagde budgettet og lavede et overblik på en forskruet overblik ud fra budget/regnskab
fra sidste år, hvor der blev holdt fast i de samme tal.
7. Fastsættelse af kontingent 2021 Kontingentet forbliver uændret for 2021.
• Aktive 350 kr.
• Passive 50 kr.
8. Valg af formand (Jesper Winther ønsker genvalg)
Jesper blev genvalgt uden indvendinger.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Benina ønsker genvalg og Heidi ønsker ikke genvalg)
(Anders Helge Nielsen stiller gerne op)
Benina genopstillede og blev genvalgt og Anders Helge Nielsen blev også valgt uden
modkandidater og kom i bestyrelsen.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - (Jeanette V. og Jeanette L. ønsker genvalg)
Jeanette Vellier og Jeanette Holm blev begge genvalgt uden bemærkning.
11. Valg af revisorer (Solveig K. Hansen ønsker genvalg – Henrik M. ønsker ikke genvalg)
Solveig blev genvalgt og modtog pladsen og der blev foreslået, Mette Leegaards mand, Jakob, som
blev foreslået som revisor og Mette kontaketde ham og han takkede ja hvis Solveig tog som første
revisor og han blev efterfølgende valgt som revisor.

12. Valg af revisorsuppleant (Bent Hansen ønsker ikke genvalg)
Henrik Moberg stillede op og modtog uden bemærkning pladsen.
13. Valg af kuskerepræsentant (Laura Spuhr Nielsen ønsker genvalg)
Laura modtog genvalg uden bemærkning.
14. Eventuelt
Benina havde et punkt med at alle frivillige og dem i bestyrelsen skulle udfylde en børneattest fra
politiet som hun ville indsende.
Jesper fremlagde omkring en event dag med travbanen, hvor der bliver krydret med kendte personer
kigger forbi banen, hvor der skal laves et ponyløb, måske to, hvor kendte fra NFH og FC
græsrødderne vil kører disse ponyer og hvis du vil ligge en pony til, vil der være minimum 500 kr i
tilskud, enten kontant eller gavekort, som han ikke lige vidste.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.10 og Bodil takkede for god ro og orden.

