Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2017
Lørdag 25/02/2016 kl 13:00
Middelfart Ridecenter, Røjlevej 30, Middelfart
Dagsorden:
a) Valg af dirigent.
b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
c) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
d) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
e) Indkomne forslag.
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
g) Valg af revisor.
h) Valg af suppleanter (1 revisor & 2 til bestyrelsen)
i) Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 2 uger
før generalforsamlingen.
Forplejning
Du kan tilmelde dig frokost inden Generalforsamlingen kl 12:00- det koster kun 135,-kr. Der kan
købes kaffe + kage fra kl 14:30 efter generalforsamling. Vi håber også mange vil vælge at nyde
aftensmaden sammen med os, også til 135,-kr. Bindende tilmelding på sekretaer@frieserforbund.dk
og kontant betaling opkræves på stedet. Der kan hele dagen købes øl og vand.

Friesershow med avlshingste!
Vi gentager succesen fra 2016:
Mød op til en unik begivenhed præsenteret af Dansk Frieser Forbund og Frieser Avl. Sidste år
havde vi fornøjelsen af 4 avlshingste - i år topper vi den op med hele 7 KFPS avlshingste! Det er
aldrig set før i Danmark, ja og måske aldrig uden for Holland! Du kan her opleve reserve champion
fra den netop overståede hingstekåring Nane 492 og årets KFPS hest Eise 489 samt hingstene
Wylster 463, Haike 482, Walt 487, Mees 497 og Bene 476. Alle hingste fremvises 2 gange - for
hånd og rytter/vogn. Du her muligheden for at se frieserhingste på allerhøjeste niveau- bla Walt 487
med hans rytter Jean van Deventer i PSG. Hingstene er udstationerede på hingstestation
Henswoude, Aldeboarn og Stal Chardon, Jorwert i Holland. Du kan også få en snak med forbundet
og hingsteholdere.
Det sker den 25/2/2017 kl 15:00 på Middelfart Ridecenter, Røjlevej 30, Middelfart.
Entre for show er kun 50,-kr, hvor vi på billetten trækker lod om en 1/2 bedækning af en af de
ovennævnte hingste! Efterfølgende er der mulighed for en lækker buffet - kræver tilmelding på
sekretaer@frieserforbund.dk. Se mere på www.danskfrieserforbund.dk og www.frieseravl.dk
Tidsplan:
Kl: 12.00: Frokost (tilmelding)

Kl: 13.00: Generalforsamling
Kl: 14.30: Der kan købes kaffe og kage
Kl: 15.00: Show
Kl: 16.00: Pause- mulighed for at snakke med hingstejere, DFF og Frieseravl.
Kl: 16.30: Show
Kl: 17.30: Show slut- mulighed for at snakke med hingstejere, DFF og Frieseravl.
Kl: 18.30: Aftensmad (tilmelding)

