
 

 

 

Referat fra generalforsamling i DH Ungdom 

 
Dato: 14. april 2022 kl. 11.00 

Sted: Fyens Væddeløbsbane, Prins Haralds allé 51b, 5250 Odense SV 

Klubber repræsenteret: Jydsk Pony Væddeløbsforening – Fyens Ponytrav- og 

Galopklub – Charlottenlund Ponytravklub – DPV Kvistgård – Bornholms 

Ponyklub 

 

 

1. Valg af dirigent og referent  

Bestyrelsen indstillede Max Nissen til dirigent og Nanni Køhler til referent, 

begge blev godkendt af forsamlingen. 

 

2. Godkendelse af vedtægter 

Ingen vedtægter til godkendelse 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning  

Bemanding i DH Ungdom 

Nanni & Iben/Birgitte (1/12-2021) 

 

Corona 2021 

- Corona hindrede træning i ponysporten i starten af 2021. 

- Corona slap taget i maj 2021 

• Flere løb afviklet 421 (386 i 2020) 

• Flere sociale arrangementer 

Sportsligt overblik 2021 

Vellykkede arrangementer:  

DM for kuske på Lunden 

DM i Odense (58 børn/unge deltog) 

DM Fest med mere end 100 mennesker 



 

 

           Sommerlejr på JVB (ca. 25 deltagere) 

Julehygge i mange klubber 

Julefræs i Odense (84 børn/unge fra hele landet) 

- Vist på Fasttrack som en af årets mest sete udsendelser 

 

           Antal medlemmer under 18 år ultimo 2021 

Ponyklubber:  214 (185 juni 2021) 

           Projekter  2021 

• Fortsat implementering af strategi 

• Fortsat udvikling af samarbejde med medlemsforeninger/klubber/baner 

• Netværksmøder etableret 

• Antimobbekurser afviklet i øst og vest 

• Alle klubber repræsenteret. 

• Fortsat fokus på den gode kultur i ungdomssporten 

  Opstart skoleprojekt 

• Ponysporten på skoleskemaet 

• Samarbejde bane, travskole, ponyklubber og DH Ungdom 

• Aarhus og Odense som pilotbaner 

• 4. klasser i nærområdet på 2 besøg på den lokale bane 

• Eksekveres august/september 2022 med gentagelse i minimum 3 

år. 

 

 

 

 



 

4. Orientering om økonomi  

Økonomisk overblik af forbrug af midler direkte på ungdomssport fra Dansk 

Hestevæddeløb/DTGU 

    Regnskab 2021  

  

Overført til skoleprojekt   275.000 kr.    

Anti mobbe kursus    15.000 kr.   

DM, Gaver, etc.        87.319 kr. 

Tilskud til sociale tiltag og       50.000 kr. 

arrangementer i ponyklubber    

Løn/sportsysstem/klubmodul etc.       390.000 kr.  

 

5. Drøftelse af fokusområder for kommende år  

- Rekruttering - Fokus på nye børn/unge i sporten 

• Markedsføre ponyklubber og travskoler eksternt 

• Hest og rytter messe i Herning marts 2022 

- Efterfølgende åbent hus 28/3 på alle baner. 

- Samarbejde på tværs af klubber i landet 

- Koordinere løbsdage/propositioner etc. 

- Skabe et attraktivt miljø for forældre og børn 

- Fokus kommunalt samarbejde for at tiltrække flere børn til klubber 

og skoler – Skoleprojekt iværksat 

- Landslejr i Aarhus i juli – et socialt arrangement for medlemmer i 

ponyklubberne 

- Forsøge at udvikle et mere smidigt set up for afvikling af ponyløb på 

banernes ordinære løbsdage 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter i henhold til §5   

 

Bestyrelsespost 2 år  

Linda Petersen fra Bornholms Ponyklub blev valgt 



 

Bestyrelsespost 1 år (Jess Fauerskov 

udtræder) 

Christian Kamp fra Jydsk Pony Væddeløbsforening blev valgt 

 

To suppleantposter skal vælges for en 1-årig periode 

Pernille Henriksen og Charlotte Degn fra Fyens Ponytrav- og Galopklub blev 

valgt 

 

8. Eventuelt 

Bornholm ønsker fysiske møde afvikles med start tidligst kl. 11.00, grundet 

transporttid, dette tages der fremadrettet hensyn til. 

 

Der var spørgsmål til hvordan man forholder sig, når der er handles imod 

vores ”code of conduct” – Max Nissen henstiller til man indberetter til DH 

Ungdoms bestyrelse, der behandler §16 (ponykalender) sager. 

 

 

 

 

Formand   Dirigent 

Uwe Bredahl   Max Nissen 

 

____________________________ ____________________________ 

 


