Referat - DKQHA’s ordinære generalforsamling
Den 26. januar 2020 kl. 12:00.
Sted: Kumlegaarden, Hovedvejen 61, 4000 Roskilde.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Casper Dohn, valgt
Referent: Rikke Weis, valgt
Antal stemmeberettigede til stede: 25 aktive voksne medlemmer til stede, og 1 fuldmagt
fra voksent medlem, der er på ferie.
2. Formandens beretning:
Formand Sofie Lindholm præsenterer beretning for 2019 herunder:
- Medlemsstatistik: (100 medlemmer (-3%), 1308 registrerede heste (-1%), 304 danske medlemmer i AQHA (-5,5%)
- Shows: DM sammen med NRHA.DK (dermed også NRHA.COM-klasser), mange sponsorgaver (190+), men rekord få deltagere.
Sofie lægger det op til generalforsamlings deltagere at byde ind med forslag til, hvordan vi kan få flere deltagere til vores DM i fremtiden:
- Kig ud i Europa og se, hvad der laves af tiltag der, for der ses lignende problemer.
- Overvej at få DM tilbage til Jylland på trods af problematiske bundforhold for reinerne.
- Økonomi: Læs under fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
- Flotte internationale resultater i 2019:
- Landshold i Holland i sommers både Amateur (7. plads) & Youth (4. plads)
- AQHA Youth World Show: Emilie Bendix har redet sig til 3 top 20 placeringer
- FEQHA European Championsships: 3 danske guldmedaljer
- Q19 (Tyske medlemsskaber): 8 top 3 placeringer.
- AQHA Rookie of the Year 2019:
- Youth Melanie Gerdes-Hansen & Snap a Pine
- Amateur Lotte Jensen & Very Precisly.
- DKQHA Youth Camp: 12 nye youth medlemmer, succes afholdt hos McCabes.
- Medie & PR:
- Næstformand Rikke Bülow har designet nye flyers, der er mere tidsløse (1500 stk.)
- FB har nu 1032 syntes godt om
- Instagram startet i 2019 og har nu 255 følgere
- Hjemmeside: Har skrevet flere artikler i år, så der er ting for medlemmerne at læse.
- Internationalt: Anders Rosenberg er valgt som International Director og har i 2019
været til AQHA Convention samt til FEQHA møder i Tyskland.
Formandens beretning godkendes enstemmigt på generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse af regnskab fra 2019 til godkendelse
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Kasserer Casper Kuusisto Dohn fremlægger regnskab for DKQHA i 2019.
Regnskabet kan ses på vores hjemmeside under generalforsamling 2020.
Regnskabet godkendes enstemmigt på generalforsamlingen.
4. DKQHA Avlsprogram og Futurity (DQAF) manager fremlægger beretning og regnskab til godkendelse
Kasserer Casper Kuusisto Dohn fremlægger regnskab for DQAF i 2019, og dette kan forefindes på vores hjemmeside under generalforsamling 2020.
DQAF regnskabet godkendes enstemmigt på generalforsamlingen.
DQAF Manager Natasha Møller fremlægger beretning fra 2019.
- Rekord indbetalingsår på i alt 21 heste (16 føl, og 5 ældre), men vi vil fortsat gerne se
flere indbetalte reining føl.
- Vil gerne se flere heste i rideklasserne.
DQAF beretningen godkendes enstemmigt på generalforsamlingen.
Forslag om stiftelse af DQAF udvalg sammen med Natasha, der kan præsentere idéer til
bestyrelsen om fremtidige tiltag i DQAF fx Maturity, Graduate klasser mm. Susan Fries
melder sig.
5. Fremlæggelse af planer og budget for 2020
Anerkendelse af Marianne Dal i forbindelse med vores 30 års jubilæum i DKQHA og overrækkelse af DKQHA Lifetime medlemskab og blomster. Marianne startede foreningen
DKQHA tilbage i 1990, og har været aktiv medlem hvert år lige siden da.
Business Plan Funding fra AQHA bliver næste år skåret med 4000 $, så i 2020 får vi en
BPF på 5000 $ modsat tidligere år, hvor vi har fået omkring 9000 $. Bestyrelsen har sparet alle de steder vi kan for 2020. Se budgettet for 2020 på hjemmesiden under generalforsamling.
DKQHA DM 2020 bliver 11.-13. september på Kumlegaarden. Formanden lægger op til at
deltagerne kommer med forslag til at gøre DM mere attraktivt:
- Et forslag er fremover at have 2 europæiske dommere i stedet for 1 europæisk og 1
amerikansk.
- Video inkl. livestream og fotograf: Lige nu betaler deltagerne ved DM en video fee på
tilmeldingen, og det bliver diskuteret om vi skal fortsætte med video fee.
- 30 års jubilæumsklasser er forslået fx cup-klasser, hold-klasser mm.
- Undersøg Vestbirk efterskole i Jylland omkring reiningbund, da Paint foreningen har
valgt at afholde deres DM der.
Budgettet og planer godkendes enstemmigt på generalforsamlingen.
6. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen, dvs. den 12. januar. Se tilhørende bilag.
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a. Forslag til tilføjelse af paragraffer: Godkendt på generalforsamlingen
b. Forslag til ændring i §1: Godkendt på generalforsamlingen
c. Forslag til ændring i §2: Godkendt på generalforsamlingen
d. Forslag til ændring i §5: Godkendt på generalforsamlingen
e. Forslag til ændring i §6: Godkendt på generalforsamlingen
f. Forslag til ændring i §7: Godkendt på generalforsamlingen
g. Forslag til ændring i §11: Godkendt på generalforsamlingen
h. Forslag til ændring i §15: Godkendt på generalforsamlingen
i. Forslag til ændring i §17: Godkendt på generalforsamlingen
j. Forslag til ændring i §24: Godkendt på generalforsamlingen
Alle vedtægtsændringer godkendes enstemmigt på generalforsamlingen.
Avlsdokumentet version 2: Godkendt på generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelse
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Formand: Sofie Lindholm er ikke på valg.
- På valg: Rikke von Bü low (modtager genvalg). Godkendt på generalforsamlingen.
- På valg: Rikke Weis (modtager ikke genvalg). Susanne Dal indstilles af bestyrelsen
og vælges enstemmigt på generalforsamlingen.
- På valg: Anders Rosenberg (modtager genvalg). Godkendt på generalforsamlingen.
- Ikke på valg: Casper Dohn
b. Valg af suppleanter
- På valg: Julie Søby (modtager genvalg). Godkendt på generalforsamlingen.
- Susanne Dal Christensen er ikke på valg, men da hun nu får en bestyrelsesmedlemspost skal der findes en ny suppleant for 1 år. Jette Eskelund indstilles af bestyrelsen og vælges enstemmigt på generalforsamlingen.
c. Valg af revisor: Anders Roer Jensen modtager genvalg. Godkendes på generalforsamlingen.
8. Supplering af og/eller etablering af stående udvalg, herunder
a. DM-udvalg: Hvis man ønsker at melde sig skal man endelig ikke tøve med at kontakte Sofie Lindholm.
b. Medie og PR-udvalg: p.t. Sofie Lindholm, Rikke von Bü low og Rikke Weis.
c. Avlsudvalg: Fremlæggelse af bestyrelsesmedlem Casper Kuusisto Dohn. DKQHA er i
2019 blevet tilknyttet ”Landsudvalget for Heste”, og vi afholdte derefter et avlsskue
med 9 føl og 12-13 hopper. Nu da vedtægtsændringerne er godkendt på generalforsamlingen, kan avlsudvalget sende den endelige ansøgning til fødevarestyrelsen.
d. DQAF: Forslag til opdatering af retningslinjer for det danske futurity. Godkendt på
generalforsamlingen, at man nu gerne må ride både Pleasure og Ranch Riding i DQAF
regi.

3

e. Amateur koordinator Rikke von Bü low: Beretning om 2019 og planer for 2020 og
2021. Ditte Poulsen skal være landstræner og bruttotruppen er åben for alle amateur
ryttere, der har en quarter. Godkendt på generalforsamlingen.
f. Youth koordinator Sofie Lindholm: Beretning om 2019 og planer for 2020, herunder
Youth World Cup i Holland og DKQHA Youth Camp hos McCabes. Godkendt på generalforsamlingen.
g. Rapport fra internationale udvalg med dansk deltagelse: International Director Anders Rosenberg fremlægger rapport og internationale aktiviteter fra 2019 og planer i
2020, herunder AQHA Convention 2019, FEQHA møder 2019 og International Task
Forces. Godkendt på generalforsamlingen.
9. Eventuelt

__________________________
Underskrift, DKQHA Formand Sofie Lindholm

__________________________
Sekretær og medlem af DKQHA, Rikke Weis
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