
 

 

 

Referat fra generalforsamling i DH Ungdom 

 
Dato: 12. juni 2021 kl. 13.00 

Sted: Dansk Hestevæddeløb, Sletvej 2E, 8310 Tranbjerg 

 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Valg af dirigent og referent  
Bestyrelsen foreslår Max Nissen til dirigent og Nanni Køhler til referent. 

Generalforsamlingen valgte at godkende dette. 

 

Max Nissen erklærer generalforsamlingen lovligt indkaldt og godkendt. 

 

2. Godkendelse af vedtægter 
Ingen vedtægter til godkendelse. Punktet slettes i vedtægterne. 

 
3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Se bilag 2 

Bestyrelsens beretning er godkendt. 

 

4. Orientering om økonomi 
Formand Uwe Bredahl berettede om økonomien, se bilag 3 

 

5. Drøftelse af fokusområder for kommende år 
Se bilag 4 

 

6. Behandling af indkomne forslag (se bilag 1) 
Der kan ikke tages beslutning om vedtægtsændringer, da 2/3 af repræsentanterne ikke er 

til stede. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter i henhold til §5   
Birgitte G. Jensen (Billund) – Bente Østergaard (Ikaros) – Lena Bruun (Skive) – Jess 

Fauerskov (Fyn) ønsker at stille op. 

Jess Fauerskov og Lena Bruun er valgt for en toårig periode. 



 

Birgitte G. Jensen er valgt for en 1årig periode. 

 

Bente Østergaard er valgt som 1. suppleant. 

Christian Kamp er valgt som 2. suppleant. 

 

 

8. Eventuelt 

Planlægning af DM-arrangementer, der spørges ind til om der findes en drejebog. 
 
Ponykalender – der kan indsendes forslag til denne op til repræsentantskabsmøde i 
efteråret, hvor ponykalender er på dagsordenen. 
 
Forældrekurser kan tages op på netværksmøder. 
 
Der opfordres til at alle bestyrelsesmedlemmer i klubberne, læser og sætter sig ind i 
ponykalenderen. 
 
Sund hest – muligheden for at implementere det i ponysporten. 
 
 

 

 
Formand Uwe Bredahl    Dirigent Max Nissen 

 

 

_________________________   ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 1 

 

Forslag til ændring af vedtægter: 

 

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til §4 

 

§4: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær 

generalforsamling inden udgangen af april måned hvert år. Generalforsamling kan afvikles 

fysisk og digitalt. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers 

varsel. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemsforeningernes medlemmer, samt 

hvem bestyrelsen måtte indbyde. En rettidig indvarslet generalforsamling er 

beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

  



 

 

 

Bilag 2 

 

Bestyrelsens beretning 

 

• Strategirapport udarbejdet Q1/Q2 

• DGI inkluderet sammen med ponysportens øvrige interessenter. 

• Godkendt af bestyrelserne i DTC, DG og DH 

• Implementering af Strategirapporten Q3 & Q4 

• Nanni & Iben 

• Corona marts 2020 

• Nedlukning af sporten inkl. ponysporten i perioder 

• Færre løb afviklet 386 (581 i 2019) 

• Svære træningsbetingelser 

• Mindre socialt samvær/arrangementer. 

• Sportsligt overblik 2020 

• Vellykkede arrangementer – trods Covid-19  

• DM for kuske på JVB 

• DM på JVB 

• Antal medlemmer under 18 år opgjort d. 7. juni 2021 

• Ponyklubber: 185  

• Travskole: 121 

• Projekter iværksat i 2020 

• Godkendelse og implementering af strategi 

• Fortsat udvikling af samarbejde med medlemsforeninger/klubber/baner 

• Netværksmøder etableret 

• Oprettelse og implementering af Klubmodul 

• Iben, Nanni og Mads primus motor fra DH 

• Webinarer for ponyklubber 

• Overblik over ponysporten 

• Markedsføring internt/ekstern 

• Gå til pony 

• Travskolehold for de mindste 

• Undervisningplan 

• Pensum til travskoler 

• Opdatering af vild med væddeløb 

  



 

 

 

Bilag 3 

Orientering om økonomi 

• Økonomisk overblik af forbrug af midler direkte på ungdomssport fra Dansk 

Hestevæddeløb/DTGU 

   Regnskab 2020    

Godkendt strategiplan             150.000 kr.    

Anti mobbe kursus              0 kr.   

DM, Gaver, etc.    40.319 kr.    

Løn/sportsysstem etc.        350.000 kr.  

  



 

 

 

Bilag 4 

Fokusområder det kommende år 

 

• Fokus på nye børn/unge i sporten 

• Samarbejde på tværs af klubber i landet 

• Skabe plads og en rolle til alle klubber/foreninger som ønsker det 

• Markedsføre ponyklubber og travskoler eksternt 

• Skabe et attraktivt miljø for forældre og børn 

• Videre implementering af Strategiplan 

• Fokus kommunalt samarbejde for at tiltrække flere børn til klubber og skoler 

• Fokus på dommertårn – hjælp til fælles forståelse for hvordan der dømmes 

• Landslejr – et socialt arrangement for medlemmer i ponyklubberne 

• Teoriprøver afvikles af DH Ungdom 

• Parnerskabsaftale med Puma 

 

 

 

 


