Dansk Frieser Forbund
Bestyrelses møde d. 22/5-18 pr. telefon.
Deltager: Egelund, Færch, Anders, Anna-Marie, Michelle, Solveig, Axel og Peter
Afbud: Hans

Dagsorden:

•

Godkendelse af referat fra sidste møde
Der var ingen kommentar til sidste mødes referat og dermed godkendt. Det blev vedtaget, at referat
fra hvert bestyrelsesmøde vil blive sendt rundt, intern i bestyrelsen, inden for 5-7 dage til
godkendelse.
Endvidere blev der talt om hvorvidt det var nødvendigt at offentliggøre referaterne, da det måske
skabte flere diskussioner end nødvendigt, da der i bestyrelsen blev talt om ting som måske kunne
misforstås af medlemmer. I den forbindelse blev der talt om vi skulle lave to referater, hvor det ene
blev internt i gruppen, og det andet offentliggjort.

•

Indkommen post
SEGES har haft taget kontakt til Færch, med den meddelelse at alle føl, som skal over grænse i EU,
skal være chippet og have hestepas. Dette er sådan den danske fødevarestyrelse tolker EU´s regler,
som er gældende fra d. 9/5-18. Det er der en del utilfreds over, da man ikke mener at helt nyfødte
føl, er stærke nok i til at blive chippet bla pga nedsat immunforsvar. SEGES mener at føl skal være
minimum 14 dage gamle (gerne min. 1 md), før de kan klare dette, og mener derved at det er i strid
mod hestevelfærden.
Jørgen Kold fra SEGES oplyser at de vil tage emnet op på Landsudvalgsmødet d. 30/5-18. Solveig og
Færch deltager på dette møde.

•

Kåring øst
Der blev talt om fælles spisning både fredag og lørdag aften og om hvor det evt skulle afholdes.
Arbejdsopgaver er uddelegeret særskilt til hver enkelt bestyrelses medlem, som står for ansvaret af
de enkelte arbejdsopgaver. Færch sender listen ud til bestyrelsen.

•

Diverse
Færch har undersøgt med hensyn til de meget populære PR ”beachflag” til foreningen, og som skal
bruges ude på dyreskuerne. Det blev vedtaget at vi bestiller 4 stk. som figurer på Sjælland og
Jylland/Fyn.
Der er ligeledes købt andet PR materiale med DFF-logo.

•

Næste møde
Søndag d. 15/7-18

Ref. Peter Toftegaard Nielsen

