2. februar 2020

Vedlagt er forslag til behandling på DH Ungdoms generalforsamling den 23. februar
2020

Forslag 1)
Nuværende
§5

Forslag til tilføjelse
§5

Bestyrelsen forpligter sit til at
drøfte oplæg, som enkelte
repræsentanter ønsker
behandlet på
bestyrelsesmøde.

Begrundelse
Som vedtægterne er nu, kan
man komme med det samme
forslag igen og igen indtil der
er en sammensætning til et
møde der vedtager forslaget
og punkterne til dagsordenen
til mødet kan risikere at blive
meget lange.

Forslag der er medtaget til enten
et repræsentantskabsmøde eller
i DH Ungdoms bestyrelse og er
nedstemt her, kan ikke fremføres
før tidligst 12 måneder efter

Dette er fx set i forhold til
tvangstider, hvor DH´s
bestyrelse underkender sit
repræsentantskabs
beslutning af 12. september
2019 og vælger at gå imod
deres anbefaling til et møde
den 23. december 2019, hvor
der kun er to repræsentanter
fra ponyklubberne til stede.

Forslag 2)
Nuværende
§5

Forslag til tilføjelse
§5
Generalforsamlingen er
foreningens højeste myndighed

Begrundelse
Dette blev drøftet på den
stiftende generalforsamling
den 16. marts 2019 under
punkt 5 ”Gennemgang af
vedtægter”, men er ikke tilføjet
i vedtægterne.

Forslag 3)
Nuværende
§ 5 punkt 6

Forslag til tilføjelse
§ 5 punkt 6

Begrundelse

Repræsentantskabet udvælger
ligeledes 2 suppleanter til sine

Suppleanter fra
repræsentantskabet vælges for

Valgperioden for
suppleanter fremgår i dag

pladser i bestyrelsen efter
samme procedure som ved valg
til bestyrelsen.

en 2-årige periode og har
mulighed for genvalg

ikke af vedtægterne. For at
der ikke skal herske tvivl
om valgperioden for
suppleanter bør det fremgå
af vedtægterne.

Forslag 4)
Nuværende
§5
Bestyrelsen nedsætter
udvalg til varetagelse af en
række udvalgte
fokusområder, som ex.
sportslig udvikling, sociale
arrangementer og
administration.
Disse udvalg ledes hver
især af et medlem fra
bestyrelsen og kan have
deltagelse af op til 3
medlemmer fra
repræsentantskabet. Et
medlem fra
repræsentantskabet kan
godt have sæde i flere
udvalg.
Udvalg skal have forelagt
alle sager inden for deres
område, som ikke er rene
ekspeditionssager, ligesom
udvalgene selvstændigt kan
optage sager til
forbehandling til
fremlæggelse for
bestyrelsen.

Forslag til ændring
§5

Begrundelse

Disse udvalg ledes hver især af
et medlem fra bestyrelsen og
kan have deltagelse af op til fx
6 medlemmer blandt de
repræsentanter, der står
udenfor DH Ungdoms
bestyrelse.

Som det er nu, er der kun 4
repræsentanter ud af 10, der
har direkte indflydelse i
skabelsen af fx ændringer til
ponytravkalenderen, hvilket
ikke er demokratisk.

Hvis interessen for deltagelse
overstiger det fastsatte
deltagerantal, vælges
medlemmerne til udvalget ud
fra et geografisk hensyn, så
deltagelsen bliver så bred som
muligt.

Ved at ændre udvalgenes
sammensætning og/eller en
opgradering af deltagerantallet i
udvalgene sikrer man sig at
flere klubbers input og
indflydelse kommer i
betragtning.

I tilfælde af ingen eller kun få
tilmelder sig har
bestyrelsesmedlemmer ret til at
være en del af udvalg.

Man kunne også overveje om
noget så vigtigt som
ponytravkalenderen ikke skulle
op til afstemning på et
repræsentantskabsmøde, så
Desuden kunne det suppleres
alle klubber har mulighed for at
med:
få indflydelse på denne og
• at repræsentanter samt stemme helt demokratisk om
DH Ungdoms bestyrelse enkelte stridspunkter.
inviteres til et
demokratisk møde om
forslag/ændringer til
ponytravkalender, som
eneste punkt på
dagsordenen. Her
diskuteres og afholdes
afstemning om den
fremtidige
ponytravkalender med
undtagelse af regler
vedrørende dyrevelfærd

på anbefaling af en
dyrlæge/veterinær samt
sikkerhed

Forslag 5)
Nuværende
§5

Forslag til tilføjelse
§5

Der afholdes minimum 3 årlige Suppleanter til bestyrelsen
bestyrelsesmøder.
inviteres med til
bestyrelsesmøder (dog uden
stemmeret) og orienteres om
bestyrelsens arbejde.

Begrundelse
Dette fremgår af referatet fra
bestyrelsesmødet den 16.
marts 2019 under punktet
generelt
”Suppleanter har adgang til
bestyrelsesgruppen og møder
som tilhører”

Anbefalinger ift. inddragelse, høringsprocesser mv.
Det skal nævnes at ponytravkalender 2020 blev rundsendt til bearbejdelse i de enkelte klubbers
bestyrelse den 31/12-2019, det ville være ønskeligt at der her stod en deadline på, hvornår evt.
kommentarer skulle være DH Ungdom i hænde, da der i kalenderen stod gældende fra 1/1-2020.
Det ville være hensigtsmæssigt at sæsonplanen rundsendes til ponyklubberne til gennemlæsning
og dobbelttjek inden den udgives, så evt. fejl undgås. Samtidig åbner det mulighed for at
sammenligne/ændre løbsdage i klubberne for at undgå for mange løbsdage med sammenfald.
Det ville være ønskeligt med tidsfrister for (skriftlige eller mundtlige) svar angående fx
kommentarer til ponytravkalenderen og øvrige spørgsmål, så klubberne ikke skal henvende sig
over telefon for at få en forklaring. Oftest får man hurtigt svar på sin henvendelse, men i nogle
tilfælde halter det lidt.
DM-weekend 7-9 august er et godt tiltag, men ligger desværre placeret udenfor skolesommerferie,
som går fra lørdag den 27. juni - søndag den 2, august (uge 26-31 fra http://skoleferiedk.dk/sommerferie-2020/), hvilket kan give anledning til færre kvalificerede dukker op, specielt hvis
man kommer langvejs fra og skal bruge en ekstra fridag fredag og mandag. Dernæst bør
klubberne snarest orienteres om arrangementets indhold, herunder bl.a. hvorvidt der planlægges
løb for ”de grønne pas ponyer” og i hvilket omfang.

Ovenstående er fremsendt af:
Lolland-Falster ponytrav, Bornholm ponytrav, SPT og DPV Kvistgård

