REFERAT FRA DWF’S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014
Mødet afholdtes på: CowHouse, Gødsbølsskovvej 2, 7323 Give, den 16/3 kl. 1400.
Deltagere:

Repræsenterede klubber
NWR: 40 stemmer/medlemmer
JWK: 11 stemmer/medlemmer
KRK: 13 stemmer/medlemmer

Individuelle stemmer
Anja Pen
Anne Bang
Anne Lunding
Annette Trane Knudsen
Inge Hansen
Joan Greve Toftdal
Lars Sander
Lars Toftdal
Lene Mauritzen Weisenborn
Lene Munk Andersen
Yvonne Trane Knudsen
Tanya Brandal

Referat:
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
Dirigent:
Lene Munk Andersen
Referent:
Anne Marie Vesterlund Bang
Stemmetællere: Dorte Jensen og Anne Lunding.
2. Formanden aflægger beretning
Beretning:
2013 blev kendetegnende ved at den nye struktur blev iværksat. Denne indebar bl.a. at man kunne
tegne individuelt medlemsskab og altså ikke længere var nød til at være et klubmedlem. Fra 2014 skal
man så være individuelt medlem. Den omlægning afspejler sig naturligvis i medlemstallene. Disse er
forventet noget lavere end sidste år, men det ændre sig formodentligt når stævnesæsonen åbner.
I 2014 er det nu også muligt at tegne tillægsmedlemskab for yderligere medlemmer af en hustand til
kun 129 kroner. Et ønske fra sidste års repræsentantskabsmøde der nu er indfriet
I år iværksættes så Kick-back ordningen hvor aktive klubber med mange DWF medlemmer kan få en
god del penge retur for deres medlemmer. Selvom tillægsmedlemskabet evt. kun generer 29,- kroner i
kassen er det forsat en ok forretning,
På stævnefronten har DWF i 2013 været involveret i bl.a. stævne på Hjallerup Marked og Thy-Mors
Dyrskue, samt i DM i Standard- og DM i kvæg disciplinerne. Netop DM i standarddisciplinerne gav lidt
udfordringer regelbogmæssigt. Herudover var DWF repræsenteret i et par klasser på Keep It Simple
stævnet hvilket viste sig at være ikke så simpelt som mange troede.

På det internationale plan havde vi tre ryttere med i German Open. De tre piger, Regitze Juul Simonsen,
Lene Mauritzen Weissenborn og Anja Pen, som fik en helt speciel oplevelse, som både påviste at der er
områder hvor der er himmelvid forskel på niveauet herhjemme og igen andre områder hvor vi kan
være med, om end det kræver hårdt arbejde at måle sig med eliten. High lights her var at Anja fik en 9.
plads med hjem i Working Cowhorse og en 10. plads i reining. Om end både Regitze og Lene fik
hæderlige placeringer i de indledende klasser var det desværre ikke nok til finalepladser. Vi deltog også
med et hold i Eurocuppen. Her fik vi i den anledning hjælp af et par tyske ryttere. Vi sluttede på 15 og
dermed sidste pladsen. Med til historien er dog at der ikke skulle havde været mere end bare 1,5 mere i
score hos en dommer hos en af vore ryttere og så var vi landet på en 13. plads. Der var tæt løb i
toppen, men altså også i bunden.
Vi har haft afholdt dommeruddannelse, hvilket altid er en tung økonomisk post, men som et
varemærke for DWF ønsker vi at kunne stille veluddannede dommere med ensrettede bedømmelser,
så det er absolut en god investering.
Vi har i 2013 haft besøg af DKAQHA formanden, i forbindelse med dommerkurset i Odense. Her var der
gode toner. Desværre har vi intet hørt fra denne efterfølgende.
2013 blev også året hvor der blev arbejdet på den nye speeddommeruddannelse. For klubber og
enkeltpersoner der ønsker at arrangere stævner er dommerudgifterne fortsat en meget stor post.
I speedsektionen finder man klasser der primært afgøres på antal og/eller tid. Her skal dommeren
forholde sig til noget meget objektivt og ikke foretage en subjektiv bedømmelse i samme grad som de
andre discipliner. Altså mener vi der her kan laves en uddannelse der dækker netop dette behov.
De første otte deltagere har været igennem uddannelsen i weekenden 15-16/3-2014 og heraf vil et par
kunne begynde at dømme med det samme og et par vil følge dommerne som aspiranter, inden de står
på egne fødder.
Fremtidens vision
Vi fortsætter arbejdet fra 2013 med den nye struktur og den løbende tilpasning af regelbogen. Vi
fortsætter vores samarbejde med EWU, som bl.a. betyder at vi har medlemmer der deltager i dommerog træneruddannelsen i henhold til APO-en (Ausbilding und Prüfungs Ordnung). Denne er forankret i
FN (Det tyske rideforbund) og dermed i FEI (Det internationale Rideforbund). Dette er altså noget der
har kvalitet, substans og lang holdbarhed. Altså lige det helt rigtige hvis dansk westernsport ønsker at
blive taget for seriøst ud i fremtiden.
Vi er nød til at se på muligheder der kan gøre vores daglige administrative arbejde lettere og mere
gnidningsløst. Bestyrelsesmedlemmer bliver slidt op før tid og ting kan ikke nå ud hurtigt nok. Vi har
mange følere ude og bestyrelsen vender hver en sten. Bl.a. arbejdes der på at få et EWU’s computer
program implementeret, som bl.a. vil betyde at stævneresultater vil blive registreret via EWU og
derefter kunne ses online. EWU har trods alt et sekretariat med 3 fuldtidsstillinger. I tillæg kan de
trækker på FN’s sekretariat. Noget vi på ingen måde kan matche.
Er stort tak skal lyde til stævnearrangører, deltagere, dommere, medhjælpere, publikum for 2013.
Beretningen blev godkendt

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Indtægter for 2013 blev på godt 19.000,Udgifter for 2013 blev på lige under 60.000,Et budgetteret underskud på 40.000,- var årets resultat.
Egenkapitalen pr. 31.12.2013 er nede på godt 19.000,Der er en beskeden bogføringsfejl på 1.200,- i positiv favør. Regnskabet vil blive gransket
og fejlen rettet før endelig revision.
Regnskabet blev godkendt med forbehold om at ovenstående bliver bragt i orden.
a. Næste regnskabsperiodes budget forelægges til godkendelse
Der er i DWF så beskedne midler til rådighed at det ikke umiddelbart har nogen hensigt at
lave budgetter. 2014 forventes desuden at være et meget stille økonomisk år. Bestyrelsen
bad derfor repræsentantskabet om til at gennemføre 2014 uden budget.
Dette blev godkendt.
b. Fastsættelse af næste år kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingenter m.m. for 2015
forbliver uændret i forhold til 2014.
Kontingenter m.m. forbliver uændret i forhold til 2014.
4. Valg af formand i lige år, valg af kasserer i ulige år.
Formanden, Lars Toftdal, stiller til genvalg.
Lars Toftdal genvælges til formand, uden modkandidat.
Kassereren, Clarie Isabelle Blanchet-Pedersen har valgt at fratræde. Der skal ekstraordinært
vælges en ny. Denne vælges for et år.
Anne Marie Vesterlund Bang foreslår sig selv.
Anne Marie Vesterlund Bang vælges som kasserer uden modkandidat.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, ét i lige år, to i ulige år.
Ordinært valg af to-årigt medlem.
Bestyrelsen foreslår Anne Lunding.
Bestyrelsesmedlem for to år: Anne vælges til bestyrelsen uden modkandidat.
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges for ét år ad gangen
Der skal vælges to suppleanter.
Bestyrelsen foreslår Lene Mauritzen Weissenborn og Lene Munk Andersen, som hhv. 1. og 2.
suppleant. Disse vælges uden modkandidater.
7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
Der skal kun vælges én revisorsuppleant, da revisoren ikke er på valg. Camilla T. Andersen ønsker
ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Yvonne Trane Knudsen.
Bestyrelsen foreslår Yvonne Trane Knudsen der vælges uden modkandidat.
8. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen stiller forslag om at DWF tilslutter sig EWEF (European Western Equestrian Federation).
Se forslag i sin helhed herunder.

Efter diskussion afholdtes afstemning ved håndsoprækning. Forslaget er enstemmigt vedtaget.
9. Eventuelt
Anne Marie Vesterlund Bang opfordrede til at man i 2014 ville arbejde hen imod at være synlige på
Hest & Rytter 2015 gerne som samlende arrangør for hele western sporten i Danmark, samt at
synliggøre westernsporten rent PR-mæssigt, evt. via artikler i Hestemagasinet eller lignende.
Herudover ville det være rigtig interessant hvis der var nogle i foreningen der havde erfaring inden
for ansøgninger af fonde/sponsorer, og havde lyst til at i samråd med bestyrelsen nedsætte et
sponsorudvalg, så vi kunne rejse penge til foreningens drift og muligheder for at yde tilskud i form
af sponsorater til f.eks. deltagerne i German Open og Youth landsholdet.
Referent, Anne M. V. Bang

Lars Toftdal
formand

Inge Jensen
bestyrelsesmedlem

Dirigent, Lene M. Andersen

Lars Sander
næstformand

Anne M. V. Bang
kasserer (NY)

Anne Lunding
bestyrelsesmedlem (NY)

