
 

         AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK 

 

Generalforsamling 2020 

Søndag d. 22. marts kl. 11.00 

i 

Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia 

 
 

 

 

Dagsordenen: 
 

1.               Valg af dirigent. 

 

2.               Valg af stemmetællere. 

 

3.               Bestyrelsens beretning, herunder nyt fra ICCPS 

 

4. Revideret regnskab, fastsættelse af kontingent. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2-4 suppleanter. 

 

  Nuværende bestyrelse: 

  Margit Holgersen                 Træder ud af bestyrelsen 

  Lene Nielsen    

  Ellen Riis   Modtager ikke genvalg 

  Kirsten Jensen    

  Lisbeth Jensen    Modtager genvalg 

 

7. Valg af 2 revisorer 

 

8. Eventuelt. 

 

 

Vel mødt! 

 

På bestyrelsens vegne 
 

Margit Holgersen 

 

 

Foreningen er vært ved kaffe ved ankomsten  

samt eftermiddagskaffe og kage. 

Frokost kan købes i cafeteriet. 

Tilmelding senest d. 15. marts af hensyn til forplejning  

 på e-mail: m.holgersen54@yahoo.com eller tlf.: 6114 3960 
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 1  Ændring i vedtægter  

JUNIOR: Medlemskab gælder til og med det år de fylder 17 år. Medlemskab giver ret til fremstilling til 

kåring, hvis en af forældrene er aktive medlemmer. Junior medlemskab giver ret til at stille til 

vallakbedømmelse og deltage i showklassen for vallakker. Juniorer modtager ikke årbogen. 

 

Ændres til: 

 

       JUNIOR: Medlemskab gælder til og med det år de fylder 17 år. Medlemskab giver ret til fremstilling til  

       kåring, hvis en af forældrene er aktive medlemmer. Junior medlemskab giver ret til at stille til 

       vallakbedømmelse samt deltage i diverse showklasser. Juniorer modtager ikke årbogen. 

 

       Begrundelse: Bestyrelsen finder, at også juniorer skal have lov at deltage med hopper i showklasser. 

 2 Ændring i vedtægter  

8.1 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 6 uger før 

generalforsamlingen. Indkaldelse med dagsorden samt evt. forslag tilstilles medlemmerne senest 14 dage 

før generalforsamlingen. 

 

        Ændres til: 

 

8.1 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 6 uger før 

       generalforsamlingen. Indkaldelse med dagsorden samt evt. forslag sendes til medlemmerne senest 14 dage   

             før generalforsamlingen via e-mail. Medlemmer uden mail får via brev. 

 

 Begrundelse: Præcisering af, at alle, der har e-mail, får invitationen tilsendt via e-mail. Postvæsnet er i 

       dag så usikkert, at vi ikke kan garantere, at brev når frem 14 dage før til de, der får via post.   

 3 Ændring i vedtægter  

5.    Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, max. 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.  

5.1  

       a. Formanden vælges hvert andet år på generalforsamlingen og for en 2-årig periode.  

       b. De 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og skiftevis 2 og 2.  

       c. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.  

       d. Formand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget.  

       e. For at blive valgt til bestyrelsen, skal man have været medlem af Connemaraforeningen i min. 12  

           måneder inde for det sidste år. 

 

       Ændres til: 

 

5.    Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, max. 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.  

5.1  

       a. De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis er 2 og 3 

           bestyrelsesmedlemmer på valg.  

       b. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

           Formanden konstitueres for en periode på minimum 1 år. 

       c. Formand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget.  

       d. For at blive valgt til bestyrelsen, skal man have været medlem af Connemaraforeningen i min. 12  

           måneder inde for det sidste år. 

 

       Begrundelse: Medlemmer der har lyst til at tage formandsposten hænger ikke på træerne. Bestyrelsen 

       finder, at det vil være nemmere at tale sig til rette, når bestyrelsen er nedsat. Alle er i forvejen valgt af  

       GF. 
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 4 Ændring i vedtægter  

7.    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. 

       Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter:  

       1. Valg af dirigent.  

       2. Bestyrelsens beretning.  

       3. Revideret regnskab, budget samt fastlæggelse af kontingent.  

       4. Behandling af indkomne forslag.  

       5. Valg af foreningens formand (hvis han/hun er på valg).  

       6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2-4 suppleanter.  

       7. Valg af 2 revisorer.  

       8. Eventuelt. 

 

Ændres til: 

 

7.    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. 

       Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter:  

       1. Valg af dirigent.  

       2. Bestyrelsens beretning.  

       3. Revideret regnskab, budget samt fastlæggelse af kontingent.  

       4. Behandling af indkomne forslag.  

       5. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer  

          (afhængigt af, hvor mange, der er på valg, jf. 5.1.a) samt 2-4 suppleanter.  

       6. Valg af 2 revisorer.  

       7. Eventuelt. 

 

       Begrundelse: Hvis pkt. 3 bliver vedtaget, skal pkt. 4 automatisk godkendes. 

 5 Ændring i regler  

4.9 Hingste der fremstilles, skal på kåringspladsen – efter opnået kåring - undersøges af dyrlæge, der 

efterfølgende underskriver en attest ”Veterinær vurdering af Connemarahingst”, som dokumenterer, at 

hingsten, på indeværende tidspunkt, ikke viser tegn på arvelige lidelser. 

 

       Ændres til: 

  

4.9 Hingste der fremstilles, skal forinden være undersøgt af dyrlæge, der underskriver en attest ”Veterinær 

vurdering af Connemarahingst”, som dokumenterer, at hingsten, på indeværende tidspunkt, ikke viser tegn 

på arvelige lidelser. Dyrlægeundersøgelsen må højst være en uge gammel.  

  

 Begrundelse: Der fremstilles kun få hingste ved vore kåringer. Bestyrelsen finder, at det kan give mere ro, 

at få hingsten undersøgt hjemme og mere ro i forbindelse med afvikling af kåringen.  

  

 6 Opdatering af regler  

5.4 Der kåres i følgende kåringsklasser: I.kl+M, I.kl, II.kl.A., II.kl.B, RRC eller afvises. Hopper kåret i I.kl+M, 

I.kl, II.kl.A indplaceres i stambogens klasse 1, mens hopper kåret i II. kl. B og RRC-hopper indplaceres i 

stambogens klasse 2. Afviste hopper forbliver i stambogens klasse 3. 

 

       Ændres til: 

 

5.4 Der kåres i følgende kåringsklasser: I.kl+M, I.kl, II.kl.A., II.kl.B, RRC eller afvises. Følgende karaktererne 

afgør hoppens klassificering: 
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        Klasse 1  

        I. kl. + Medalje           Type og helhed: min. 9     Bevægelse: min. 8     Ingen delkarakterer under 6. 

        I. kl.:  Type og helhed: min. 8   Ingen delkarakterer under 6. 

        II. kl. A.: Type og helhed: min. 6   Ingen delkarakterer under 6. 

        Klasse 2  

        II. kl. B:  Type og helhed: min. 5   Ingen delkarakterer under 4. 

        RRC:  Ponyer der måler mere end 148 cm eller mindre end 128 cm i stg.  

        Klasse 3   

        Afvist:  Type og helhed: 4 og derunder   
 

        Begrundelse: Under kåring af hingste står deres karakterer for klassificering - det gør der ikke ved hopper 

        -  og det er vi blevet gjort opmærksom på. Karaktererne står i vores Dommerguide og i Velkommen - værd   

        at vide.  Karaktererne er vedtaget tidligere på en generalforsamling. Bestyrelsen finder det fornuftigt, at 

        karaktererne også står i regelsættet. 

 7 Slettes i regler  

5.6  Hopper der efter kåringsskalaen bedømmes til 4 eller derunder i type og helhed afvises. 

 

       Slettes 

 

       Begrundelse. Det fremgår tydeligt af 5.4, hvis GF godkender den nye formulering. 

 8 Ændring af paragrafnumre i regler  

5.7 Hopper der måler mindre end 128 cm eller mere end 148 cm. i stang kåres i RRC/klasse 2. Undtaget er 

hopper, der allerede er kåret, men som ved omkåring måler mere end 148 cm. De bevarer deres C-nummer 

og indplacering i stambogsklasse, men det nye mål påføres kåringscertifikatet.     

 

5.8   Der kan fremstilles hopper i følgende hold: 3-års hopper.     

 5-års og ældre hopper. 

       Ændres til: 

 

5.6 Hopper der måler mindre end 128 cm eller mere end 148 cm. i stang kåres i RRC/klasse 2. Undtaget er 

hopper, der allerede er kåret, men som ved omkåring måler mere end 148 cm. De bevarer deres C-nummer 

og indplacering i stambogsklasse, men det nye mål påføres kåringscertifikatet.     

 

5.7  Der kan fremstilles hopper i følgende hold: 3-års hopper.     

 5-års og ældre hopper. 

 

       Begrundelse: Hvis det vedtages at slette paragraf nr. 5.6., skal paragraf nr. 5.7 ændres til nr. 5.6 og 

paragraf nr. 5.8 skal ændres til paragraf nr. 5.7, så paragrafnumrene er fortløbende. 

 9 Opdatering af regler  

6.3  Der bedømmes efter et 10 punkt system.  

 

       ændres til: 

 

6.3  Der bedømmes efter et 10 punkt system. Følgende karaktererne afgør vallakkens klassificering: 

 

       Klasse 1: 

       I. V:     Type og helhed:  min. 8    ingen delkarakterer under 6. 

       II. V:     Type og helhed:  min. 6    ingen delkarakterer under 6. 
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       Klasse 2: 

       III. V:              Type og helhed: min. 5    ingen delkarakterer under 4. 

       Klasse 3: Vallakker der ikke opfylder ovenstående krav forbliver i Klasse 3. 

 

       Begrundelse: Hvis vi har hingste og hoppers karakterer i regelsættet, bør vallakkernes også være der.  

       De står ligeledes i Dommerguiden og Velkommen - Værd at vide. 

 10 Slettes i regler  

6.4  Vallakker kan bedømmes uanset alder og højde. De skal dog være mindst 3 år gamle. 

 

       Begrundelse: Er næsten identisk med 6.2 der siger: "Vallakker, der fremstilles til bedømmelse, skal være 3   

       år eller derover". 

 11 Ændring af paragrafnumre i regler  

6.5  Vallakker måles og deres mål påføres deres papirer.     

6.6  Der kan fremstilles i to hold:     3-4 års. 

   5-års og ældre. 

       Ændres til 

 

6.4  Vallakker måles og deres mål påføres deres papirer.     

6.5  Der kan fremstilles i to hold:     3-4 års. 

   5-års og ældre. 

 

      Begrundelse: Hvis det vedtages at slette paragraf nr. 6.4, skal paragraf nr. 6.5 ændres til nr. 6.4 og 

paragraf nr. 6.6 skal ændres til paragraf nr. 6.5, så paragrafnumrene er fortløbende. 

 

 

Alle forslag er fremsat af bestyrelsen. 

 

 

 

 

 


